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Erik Nooij

Bart Luteijn

Het mobiliteitsland wordt er niet eenvoudiger op in dit tijdsgewricht bepaald door 

torenhoge energieprijzen, personeelskrapte en onderdelenschaarste. Bovendien: 

waren fleetowners al niet langer bezig met de ‘eigen’ energietransitie en het 

brengen van meer duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid? En nu het hybride 

werken (duurzaam) heeft postgevat, moet mobiliteit ook nog eens flexibeler 

worden ingericht. Ook al een langere wens van fleetmanagers. Welnu, het 

mag allemaal best complex zijn, de ‘opties in de markt’ zijn tegenwoordig ook 

legio. De één nog duurzamer dan de andere. Dat laat ook mobiliteitsexpert 

Carlo van de Wijer, verbonden aan de TU/e, weten in een videoboodschap 

op TrendsinAutoleasing. En ook het rijtje interviews die we hielden voor dit 

nummer van Fleet & Lease getuigt van een niet aflatende stroom van mooie, 

innovatie mobiliteitsaanbieders – in de breedste zin des woords. Ook geschikt 

om werknemers ‘blij te maken’, nodig in deze tijden. Oplossingen die bovendien 

doorgaans geschikt zijn om direct in te zetten. Maar, zo waarschuwt Van de 

Weijer, daar moet dan wel stevig beleid aan ten grondslag liggen. Is dat er 

eenmaal, staat u niets meer in de weg om daadkracht te tonen!

Te beginnen met u aan te melden voor onze nieuwsbrief op TrendsinAutoleasing.

nl! Voor zover u dat natuurlijk niet allang hebt gedaan…

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl

Daadkracht!
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EV Driver Survey 2022: elektrisch 
rijden superieur én essentieel

Uit de jaarlijkse EV Driver Survey van Shell  
Recharge Solutions (voorheen NewMotion) blijkt dat 
72 procent van de respondenten van het groot- 
schalige (internationale) onderzoek elektrisch rijden 
als essentieel onderdeel ziet van verduurzaming en 
het terugdringen van CO2-uitstoot. Maar er zijn ook 
‘showstoppers’. 

De EV Driver Survey is uitgegroeid tot hét document 
met betrekking tot de stand van zaken rondom elek-
trisch rijden. Bijna 15.000 respondenten deden mee 
waaronder ruim 4.000 uit Nederland. Herman Keijsers 
van Shell Recharge Solutions vindt het altijd weer een 
feestje om van een steeds groeiende groep EV-rijders 
te horen wat zij nu écht vinden van elektrisch rijden – 
en waar ze bijvoorbeeld tegenaan lopen.

Wat bijvoorbeeld beter kan, is het aantal laadpassen 
waarmee elektrische rijders dagelijks op pad gaan. 
Slechts 20 procent van de berijders heeft één laadpas; 

80 procent heeft er dus meerdere. Dat laatste aantal 
is zelfs gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Flink wat 
berijders hebben zelfs meer dan twee laadpassen 
bij zich. Dat mag zeker wat eenvoudiger, weet ook 
Keijsers. “Berijders willen nog meer toegang tot 
laders, willen sneller laden aan de snelweg; liefst 
10 minuten in plaats van de huidige 20 minuten. Het 
zijn zaken die continu aandacht vragen bij ons en bij 
andere spelers in de markt. Inmiddels biedt Shell 
Recharge Solutions in 33 landen toegang tot een 
publiek laadnetwerk van meer dan 275.000 laad-
punten. Als je nu een laadpunt tegenkomt die onze 
pas niet pakt, dan is de kans groot dat we al bezig 
zijn om contracten te sluiten met de partij achter dit 
betreffende laadpunt.”

Uitdagingen zijn doorgaans eenmalig
Het beeld past ook in het licht van het volwassen 
worden van de markt: de EV-rijders van het eerste 
uur, de pioniers, zijn inmiddels opgevolgd door de 

zakelijk rijders in doorgaans duurdere EV’s en waar-
van de meerderheid de beschikking heeft over een 
eigen oprit en dus eigen laadpunt thuis. Nu sluit ‘het 
grote publiek’ aan met meer betaalbare EV’s waarbij 
veel mensen geen eigen parkeerplek thuis hebben. 
Mensen die voor een laadpunt dus afhankelijk zijn van 
gemeenten en/of VvE’s. Keijsers: “Die uitdagingen zijn 
doorgaans eenmalig. Als het eenmaal is geregeld, 
dan is laden eigenlijk niet meer zo’n issue bij mensen. 
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de toenemende 
actieradius van nieuwe elektrische auto’s.” Die ver-
schuiving van klantgroepen zegt natuurlijk ook weer 
alles over de kosten of total cost of ownership van een 
elektrisch voertuig. Die zijn anno 2022 al competitief 
ten opzichte van diesel- of benzinealternatieven. Dat 
stellen ook de respondenten uit het onderzoek: meer 
dan de helft wil blijvend elektrisch rijden vanwege de 
lagere kosten. Een ander (groeiend) deel gaat vooral 
voor de milieuvoordelen. 

‘Showstoppers’
En dan de mogelijk ‘showstoppers’ van het moment: 
de lange levertijden van zowel elektrische voertuigen 
als laadpunten. Het is, volgens Keijsers, momenteel 
een serieus probleem. Voor Shell Recharge Soluti-
ons zaak om goed naar de hele toeleveringsketen te 
kijken en voortdurend flexibiliteit in te bouwen, onder 
andere door te zorgen dat laadinfrastructuur eerder 
dan de EV geleverd kan worden. Daarnaast denkt 
het bedrijf in brede oplossingen voor bedrijven en 
EV-rijders. Er mag momenteel in de markt begrip zijn 
voor trage leveringen van goederen – er is immers 
nog altijd een tekort aan chips en er is een oorlog aan 
de gang op Europees grondgebied – Shell Recharge 
Solutions heeft de mogelijkheid om te kijken naar 
andere duurzame oplossingen. Keijsers: “We helpen 
nu al grote fleetowners bijvoorbeeld in het opzetten 
van een snellaadinfrastructuur soms in combinatie 
met batterijtechnologie op eigen terrein. Dit als toe-
voeging op bijvoorbeeld de levering van LNG-oplos-
sing vanuit Shell. Of we leveren de laadinfrastructuur 
bij ‘mobiliteitshubs’. Er is veel mogelijk. En we zien 
dat Nederland nog zeker gidsland is wat betreft elek-
trische mobiliteit. Aan ons nu de taak om elektrische 
mobiliteit voor iedereen beschikbaar te stellen.”

Hoge inflatie drukt groei van private lease en EV
In de eerste helft van 2022 groeide het Nederlandse 
autoleasepark met 24.500 voertuigen tot 1.229.800 
voertuigen (bestelwagen & auto’s). Dat betekent een 
toename van 2% (tov eind 2021), meldt VNA. Maar 
de hoge inflatie drukt de groei van private lease en 
zorgt voor stijgende prijzen van met name EV’s.

Het is de krapte op de arbeidsmarkt die de auto van 
de zaak nog populairder maakt, schrijft VNA. En 
leasemaatschappijen stellen alles in het werk om, 
ondanks tekorten aan nieuwe voertuigen, te voldoen 
aan de groeiende vraag naar duurzame (auto)mobili-
teit. Het segment zakelijke lease personenauto’s zag 
de groei over heel 2021 al toenemen met 3,7%, in de 
eerste helft van 2022 is er een toename van 3%. Dat 
betekent een stijging van het park naar 774.300 auto’s 
(+22.600). Het tekort aan voertuigen manifesteert 
zich ook sterk in de bestelwagenmarkt. Er worden dit 
jaar veel minder nieuwe bestelwagens uitgeleverd. 
Ondanks die toeleveringsproblemen groeide het 

leasepark bestelwagens in Nederland in de eerste 
helft van 2022 met 0,8% ten opzichte van eind 2021. 
Dat betekent een toename van 1.800 voertuigen tot 
224.400. Ook hier moeten leasemaatschappijen alle 
zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen.

EV’s baren zorgen
Volgens Renate Hemerik, voorzitter VNA, wordt door 
de leasemaatschappijen veel gewerkt met verlengde 
contracten en occasionlease om de lange levertijden 
van nieuwe auto’s het hoofd te bieden. Het probleem 
zit hem vooral in elektrische auto’s. “De krapte in 
nieuwe en betaalbare elektrische voertuigen baart 
wel zorgen. Deze krapte, in combinatie met de hoge 
inflatie, zorgt voor stijgende prijzen van EV’s. Tegelij-
kertijd wordt de korting op de bijtelling voor zakelijke 
0-emissie auto’s door de overheid teruggebracht. Dat 
kan verdere elektrificatie remmen”, aldus Hemerik

Daarbij is de groei van private lease tot stilstand 

gekomen, laten de VNA-cijfers zien. Ook hier is de 
boosdoener het beperkte aanbod in combinatie met 
de hoge inflatie. De koopkracht daalt dit jaar en ook 
het consumentenvertrouwen is zeer laag. Mede 
daarom bleef het park met 231.100 auto’s nagenoeg 
gelijk aan de eindstand van 2021. Binnen de vraag 
naar private lease is een duidelijke trend zichtbaar 
naar elektrische mobiliteit. Cijfers van RDC tonen aan 
de het marktaandeel van batterij elektrische auto’s 
(BEV’s) in nieuwe private leaseauto’s in de eerste helft 
van 2022 klom van 5,6% (jan-jun 2021) naar 23,7%. 
En dan is er nog het ‘nieuwe goud’ binnen de lease: 
de fiets. Het gezamenlijke leasefietsenpark van de 
VNA leden telde aan het eind van de eerste helft van 
2022 ruim 41.000 fietsen. Daarbij werden, naast 
e-bikes en speed-pedelecs, voor het eerst ook 
gewone fietsen meegeteld. Het gaat daarbij zowel om 
private lease als zakelijke lease.
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Arval neemt Terberg 
Business Lease Group over

Dure (thuis)stroom 
leidt tot druk op pu-
blieke laadpaal

Nu ook Jaarboek met alle elektrische bestelauto’s

Arval neemt de Terberg Business Lease Group 
(TBLG) over in Nederland en België, maakt de lease-
maatschappij zojuist bekend. Arval wordt hiermee 
met meer dan 100.000 leasevoertuigen een van de 
grootste spelers van Nederland.

Volgens Alain van Groenendael, voorzitter & CEO 
van Arval, past de overname van TBLG perfect bij 
de Arval-strategie en de ambitie om de Europese 
marktleider op het gebied van duurzame mobiliteit te 
worden. “Samen kunnen we onze digitale expertise 
uitbreiden en ons private lease-aanbod versterken. 
Bovendien worden we een van de toonaangevende 
mobiliteitspartners in Nederland en versterken we 
onze aanwezigheid in België.”

TBLG is een full-service leasemaatschappij met een 
sterke positie in de Nederlandse private lease markt 
met het e-commerceplatform JustLease. Het wagen-
park telt zo’n 38.170 leaseauto’s. Maar in de huidige 
zeer competitieve marktomgeving zijn een sterke 
inkoopkracht en de middelen om te investeren in in-
novatie een vereiste voor groei, stelt Rogier van Ewijk, 
CEO van TBLG. “De overname is een geweldige kans 

voor TBLG om toe te treden tot de #1 multi-brand 
full-service leasemaatschappij in Europa, die streeft 
naar het versnellen van de energietransitie en het 
vormen van de toekomst van mobiliteit.” Aandeel- 
houders van TBLG zijn Royal Terberg Group en 
AutoBinck Group. De overname, die nog onder 
voorbehoud is van het afronden van het consultatie-
proces met de ondernemingsraden van de betrokken 
partijen en goedkeuring door de Europese 
Commissie, zal naar verwachting in de komende 
maanden worden afgerond.

De animo voor thuisladen met zonnepanalen is 
momenteel groot. Maar niet alle EV-rijders hebben 
die mogelijkheid. Uit het vandaag gepresenteerde 
Nationaal Laadonderzoek 2022 blijkt dat een kwart 
van de ev-rijders met (een duurder) thuislaadpunt 
overstapt naar een publieke paal.

Ruim een vijfde van de thuisladers (21%) geeft aan 
een duurder stroomcontract te hebben. Een kwart 
daarvan kiest er nu al voor om vanwege de kosten van 
een privé thuislaadpunt naar een publiek laadpunt 
over te stappen om te laden. “Als straks de meeste 
stroom-contracten thuis (veel) duurder zijn kan dit 
leiden tot meer druk op de publieke laadpaal,” zegt 
Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische 
Rijders (VER), een van de partijen achter het Natio-
naal Laadonderzoek 2022.

Naar ver-
wachting zal 
dit echter een 
tijdelijk effect 
zijn aangezien 
de tarieven 
van publieke 
laadpunten 
snel zullen 
stijgen. Het 
betekent 
overigens wel 
dat laad- en 
tankkosten 
naar elkaar 
toegroeien. 
“Dat is zorge-
lijk gezien de 
ambities voor elektrisch rijden en het belang hiervan 
voor de klimaatdoelstelling”, aldus Van Biezen. Qua 
rapportcijfers scoort het thuisladen van de geën-
quêteerde elektrische rijders het hoogst: een 9,3. 
Openbare laadpunten scoren met een (6,8) het laagst. 
Het overgrote deel van de EV-rijders laadt thuis op 
eigen terrein de auto op. Een opvallend hoog aantal 
EV-rijders die thuisladen heeft zonnepanelen: 79%. 
Ter vergelijking: landelijk hebben zo’n 19% van de 
huishoudens zonnepanelen.

Enkele andere uitkomsten: dertig procent van de 
volledig elektrische rijders rijdt nooit meer kilome-
ters op een dag dan de actieradius van hun EV. Dit 
betekent dat deze groep onderweg nooit extra hoeft te 
laden. 68% geeft aan maximaal twee keer per maand 
bij te laden. EV-rijders zijn positief over snel laden 
(rapportcijfer 7,9) – 65% van de EV-rijders gebruikt 
wel eens een snellader. 63% gaat met de EV ook naar 
het buitenland voor werk of vakantie. De grootste 
groep die dat niet doet bestaat uit mensen die über-
haupt niet met de auto naar het buitenland gaat. Eer-
der berichtgeving in diverse media dat EV-rijders vaak 
met een benzineauto naar het buitenland gaan, blijkt 
niet uit de cijfers. Slechts 6% geeft aan dit te doen.

De plussen en minnen van alle 29 leverbare 
elektrische bestelbussen zijn voor het eerst 
verzameld in een EV Jaarboek: Alle Elektrische 
Bestelauto’s. Bittere noodzaak, aldus de makers van 
dit naslagwerk. Want binnen amper twee jaar zit 
er voor gebruikers van busjes en bestelauto’s niets 
anders op dan elektrisch te gaan rijden.

Per 1 januari 2024 vervalt immers stapsgewijs de 
BPM-vrijstelling, en vanaf 2025 worden zero-
emissiezones van kracht in het hele land. Liefst 24 
gemeenten hebben de invoering van zulke zones al 
bevestigd. Veel ondernemers zijn wel bekend met de 
invoering van zero-emissiezones, 

maar handelen er nog niet naar, aldus de makers van 
het jaarboek. “Ze ervaren overstappen op elektrisch 
nog als een veel grotere stap dan enkel de dealer  
bellen en een nieuwe bus bestellen. Medewerkers 
hebben vaak geen boodschap aan bijtelling, en het op-
laden op de zaak of in de straat is vergeleken met een 
elektrische personenauto vaak een grotere uitdaging.”

Het jaarboek moet nu uitkomst bieden. In ‘Alle 
Elektrische Bestelauto’s’ zijn de 29 in Nederland 
leverbare uitstootvrije bestelauto’s getest. Hieronder 
val- len ook bestelauto’s op waterstof. Behalve 

alle specificaties en testoordelen 
bespreken de samenstel-
lers ook andere belangrijke 
aspecten als: de fiscus, 
oplaadmogelijkheden op 
kantoor en onderweg, maar 
ook waar je op moet letten ná 
de aanschaf van een elektri-
sche bestelauto. Denk aan de 
verschillen in actieradius in 
de zomer en de winter, en hoe 
je met een EV dient te rijden. 
Bij alle rijtesten zijn ook de 
belangrijkste specificaties 
voor zakelijk gebruik toege-
voegd zoals de binnen- en 
buitenafmetingen, laadvolume, 
laadvermogen en trekgewicht. 
Uiteraard ook hoe lang het op-
laden duurt bij de verschillende 
AC en DC laadsnelheden. Het 
EV Jaarboek Bestelauto-edi-
tie kost € 22,50 is vanaf nu te 
bestellen via www.evjaarboek.
nl, maar ook via bol.com en de 
lokale boekhandel. Eerder dit 
jaar verscheen het Jaarboek  
Alle Elektrische Auto’s.
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Hooikammer Groep partner 
van Wagenparkverkopen.nl

Wagenparkverkopen.nl verkoopt voertuigen over-
gebleven uit faillissementen. Want voor curatoren is 
de (onderhandse) verkoop van voertuigen vaak een 
tijdrovende klus is die relatief weinig oplevert. Hooi-
kammer Groep verzorgt het transport, de stalling 
en de inspectie. “Indien nodig dan kunnen we ervoor 
zorgen dat de voertuigen binnen 45 minuten worden 
ingenomen.”

De verkoopopbrengst van de voertuigen via Wagen-
parkverkopen.nl moet uiteindelijk meer opbrengen. 
Dat gebeurt vooral door de juiste partijen bij elkaar te 
brengen en garanties aan de kopers te verlenen, zegt 
oprichter Stephan den Herder. Voor wat betreft de 
online veilingen werkt het bedrijf samen met veiling-
platform CarCollect. Dit online verkoopplatform biedt 
toegang tot de grootste en meest actieve automotive 
community in- en verkopers. Daarnaast hanteert het 
platform voor al haar veilingen een aantal regels om 
ervoor te zorgen dat de veilingen via het platform van 
CarCollect op een veilige en betrouwbare wijze ver-
lopen. “Voor curatoren is het vaak een eis dat er ook 
online geveild wordt onder notarieel toezicht, hetgeen 
CarCollect kan faciliteren door een erkend notaris-
kantoor toezicht te geven op de veilingen”, aldus Den 
Herder.

Daarnaast is het voordeel dat de voertuigen worden 
aangeboden met een uitgebreid inspectierapport. 
Daarin wordt de omvang van eventuele schades vast-

gesteld en worden de voertuigen op dusdanige wijze 
omschreven dat het risico voor de koper minimaal is. 
Het leidt tot hogere en realistische biedingen. Hooi-
kammer Groep is hierin geselecteerd omdat het di-
verse fleetservices kan bieden, naast het gegeven dat 
het in de bergings- en autotransportmarkt een van de 
grotere spelers is. Na aankomt bij de stallingslocatie 

wordt de auto gereinigd om vervolgens geïnspecteerd 
te worden door een onafhankelijk taxateur. “Indien 
nodig dan kunnen we ervoor zorgen dat de voertui-
gen binnen 45 minuten worden ingenomen”, aldus 
Gerhard Prent van Hooikammer Groep.

Fietsleaseplatform stapt ook in klein-zakelijke markt

Fietsleaseplatform Hellorider heeft ruim een 
miljoen euro opgehaald bij investeerders. Daarmee 
wordt nu de klein-zakelijke markt bestormd, met di-
rect leaseactiviteiten voor bedrijven die geen relatie 
hebben met een leasemaatschappij maar toch een 
leasefiets voor het personeel willen aanbieden.

Hellorider bedient voornamelijk de grootzakelijke 
markt met partners als LeasePlan, International 
Car Lease Company en MHC Mobility waarvoor zij 
fietsleasemanagement verzorgt. Recent sloten ook 
Broekhuis Lease, Driessen Autolease en Oostendorp 
Autolease zich aan. Direct leaseactiviteiten in het 
klein-zakelijke segment (1-10 leasefietsen per klant 
– red.) betekenen voor Hellorider dat zij de fietsen 
zelf moet financieren. “Omdat de lease-aantallen nu 
relatief gering zijn en reguliere bankfinanciering voor 
kleine batches relatief duur is, hebben we aanvan-
kelijk gekozen voor deze vorm van financiering. Ze 
past beter bij de stap voor stap groei die we in het 
klein-zakelijke segment doormaken”, aldus Hellori-
der CEO Jasper van Waalwijk.

Hellorider noemt de markt van ondernemers die 
1-10 leasefietsen afnemen in deze fase een zake-
lijk interessante leeromgeving ten dienste van de 
kernactiviteiten in de grootzakelijke markt. Echter de 
aantallen gaan zo hard dat het niet alleen hierbij zal 
blijven. Van Waalwijk: “Voor nu is de klein-zakelijke 
markt een noodzakelijke vinger aan de pols. Vooral 
goed doorgronden wat de wensen zijn van de klant 
(werkgevers) en berijders, en vervolgens deze lessen 
delen met onze partner leasemaatschappijen om zo 
continu onze fietspropositie te verbeteren. Dit alles 
vraagt wel dat we extra moeten investeren in activa 
(fietsen-red.).”

Groot potentieel
Van Waalwijk sorteert overigens al voor op een 
structurele aanpak van het segment van kleine 
werkgevers. “De markt heeft een groot potentieel. 
Je praat over heel veel fietsen en er komen steeds 
meer aanvragen binnen. Echter, de dynamiek van 
deze markt is totaal anders dan van de grootzake-
lijke markt. Als de afzetaantallen straks serieuzer 
worden, is het logisch dat we gaan samenwerken met 
strategische partners die bijvoorbeeld een groot deel 
van de back-office stapsgewijs overnemen. Denk aan 
structurele financiering van de activa, kredietchecks 
bij klanten en debiteurenbeheer.” Accountmanage-
ment en klantenservice blijft Hellorider te allen tijde 

zelf doen. Dat is een kernactiviteit. “Want zo blijven 
we in nauw contact met onze klanten en het stelt 
ons in staat om te blijven leren. En hierdoor kunnen 
we onze partner leasemaatschappijen de nieuwste 
inzichten geven en verder helpen om hun klanten te 
voorzien in veranderende mobiliteitsbehoeften. We 
zijn over een dergelijk partnership voor structurele 
financiering al in gesprek met leasemaatschappijen 
die deze klein-zakelijke markt als geen ander kennen 
en van wie enkele al klant zijn. Binnenkort hopen we 
hierover meer te kunnen communiceren.”
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Waardering garage-formules: onvrede over lease
De waardering van ondernemers voor hun garage-
formule is verder gestegen, blijkt uit het periodieke 
Relatie Onderzoek Samenwerkingsverbanden Auto-
bedrijven (ROSA) van BOVAG in september. Maar er 
heerst onvrede over de leasemarkt.

Terwijl de formules een algemeen waarderingscijfer 
kregen van 7,9 (twee jaar geleden was dat een 7,8 en 

in 2018 een 7,7) kregen de stellingen die de zake-
lijke c.q. leasemarkt betreffen allemaal gemiddeld 
een mager zesje. Een aantal formules geeft zelf aan 
überhaupt niet op dit gebied actief te zijn, maar ROSA 
toont aan dat veel deelnemers dat kennelijk wel 
wensen. Onvrede is er over de tarieven van de lease-
maatschappijen, alle ondernemers gezamenlijk geven 
hiervoor een rapportcijfer 5,9. Op het gebied van 

continuïteit en onderhoudssturing is het cijfers een 
6,2. Dat zijn dan de cijfers van alle formules, sommi-
gen van hen geven de leasebedrijven lagere cijfers, 
zoals AutoCrew die wat tarieven betreft niet meer 
geeft dan een 3,8. Vakgarage waardeert de tarieven 
van de leasemaatschappijen dan weer met een 7.

XXImo lanceert nu 
ook Google Pay

XXImo, het platform voor zakelijke mobiliteit, 
lanceert Google Pay voor klanten en hun medewer-
kers. Het is daarmee de eerste mobiliteitskaart in 
Europa met deze betaalmethode. Apple Pay werd al 
eerder toegevoegd.

Gebruikers die al een XXImo-mobiliteitskaart en 
Android-smartphone hebben, kunnen nu direct 
gebruikmaken van contactloze betalingen via Google 
Pay. Nieuwe klanten en hun medewerkers kunnen, 
na registratie, meteen beschikken over een virtuele 
mobiliteitskaart. Die kan dus direct gebruikt worden 
om zakelijke mobiliteit contactloos te betalen binnen 
de mobiliteitsregeling van de werkgever. XXImo 
lanceert in september deze nieuwe functionaliteit in 
Nederland, Duitsland en België. Volgens Mike van der 
Voort, Head of Business Development bij XXImo, geeft 
de integratie van Google Pay gehoor aan de veel-
gehoorde wens om ook contactloos te betalen met 
een smartphone. “In de gesprekken met onze klanten 
staat de gebruikerservaring van hun werknemers 
vaak centraal.”

In een latere fase rolt XXImo de functionaliteit ook 
uit naar de resellers. Afgelopen maart werd Apple 
Pay geïntroduceerd. Met het XXImo-platform kunnen 
werkgevers hun mobiliteitsbeleid in real time confi-
gureren per werknemer, per team en per functie door 
aan te geven tot welke mobiliteitsopties zij toegang 
krijgen en onder welke voorwaarden. Patrick Bunnik, 
CEO XXImo, tenslotte: “Wij staan al meer dan 10 jaar 
voor flexibiliteit en innovatie in mobiliteit. De intro-
ductie van Google Pay is het meest recente voorbeeld 
hiervan. Ik ben heel trots dat wij, in uitstekende 
samenwerking met Visa, als eerste mobiliteitskaart 
in Europa onze gebruikers deze veilige, digitale 
betaalfunctionaliteit bieden.”

Kom naar het Mobiliteitsmanagement Event 
(MME’22) op 11 oktober!
Op 11 oktober 2022 staat de fysieke congresdag van 
het Mobiliteitsmanagement Event (MME’22) op de 
planning (Voorheen Fleet Mobility Live). Vanaf 12 
oktober start ook nog eens een online verdieping op 
de fysieke congresdag. 

Denk aan deelname en bijdragen van partners zoals: 
TU Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Syndesmo, BMW 
Group, BDO Nederland, Volkswagen Pon Financial 
Services, Anders Reizen, EV Jaarboek, Q8, Sortimo, 
Travelcard, Ford, Bott Nederland, XPOFleet, &Morgen. 
Het programma zal zo interactief mogelijk zijn en 
bestaan uit een viertal keynotes. Daarnaast kunnen 
aanwezigen deelnemen aan diverse roundtables om 
de interactie te bevorderen. Dagvoorzitter is nie-
mand minder dan Carlo van de Weijer, hoogleraar 
en directeur van het Eindhoven AI System Institute 
aan de TU/e.  Van de Weijer adviseert ministeries en 
bedrijven over de hele wereld over de toekomst van 
mobiliteit en is lid van de raad van toezicht van ver-
schillende hightechbedrijven en start-ups.

Super brainstorm
De dag begint met een ‘super brainstorm’! Onder 
begeleiding van de dagvoorzitter gaan deelnemers 

en bezoekers in gesprek over hoe zij hun mobiliteits-
beleid invullen. Welke keuzes hebben zij gemaakt? 
Voor welke keuzes staan zij nog? Welke oplossingen 
zijn er? “We leven in een nieuwe werkelijkheid, 
mensen werken meer thuis en we zijn hard op weg 
om een diensteconomie te worden, gestimuleerd door 
de introductie van nieuwe vormen van bedrijfs-
mobiliteit. Maar welke weg kies jij voor jouw mede-
werkers?”, aldus Van de Weijer.

Sprekers zijn, naast Van de Weijer, onder andere Pim 
de Weerd (ASML), Jasper Engel (Uitgever en auteur 
van EV Jaarboek), Patrick Langevoort (EV-partner bij 
Syndesmo), Heleen Elbert (fiscaal-jurist en eigenaar 
van Elbert Fiscaal), Hugo Houppermans (directeur bij 
Coalitie Anders Reizen) en Anne Lanting (gedrags-
psycholoog, Dijksterhuis & Van Baaren). 

Schuif aan tafel bij de Masters of Mobility
Tijdens MME’22 zijn er meerdere mogelijkheden om 
met de gekwalificeerde eindgebruikers in contact 
te komen. Zo heeft u als partner 1-op-1 gesprekken 
met de doelgroep, kunt u kiezen om een inhoudelijke 
bijdrage aan het programma te leveren en kunt u deel-
nemen aan de lunch met de Masters of Mobility groep. 

Dit zijn mobiliteitsmanagers uit Nederland die voldoen 
aan bepaalde criteria om in deze groep te behoren. En 
natuurlijk wordt er bekend gemaakt wie de Mobiliteits-
manager van het jaar wordt! De Mobiliteitsaward is in 
het leven geroepen om mobiliteitsmanagers te prijzen, 
die op creatieve en innovatieve wijze met oplossingen 
komen op het gebied van mobiliteit voor medewerkers 
en daarnaast Nederland op een groene, gezonde en 
slimme manier bereikbaar houden.
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Klantcontactcenter
24/7 online en telefonisch 
bereikbaar

Tevreden klanten
Onafhankelijk en transparant 
klanttevredenheidsonderzoek

Landelijk netwerk
Franchiseketen met 
zelfstandige ondernemers

Autoruitschade
Vakkundige medewerkers 
met modern gereedschap

Ontzorgen
A•Glas regelt alles met uw 
verzekering

Reparatie
Autoruitschade snel en veilig 
hersteld

Wilt u meer weten? Bel ons op: 020 – 44 88 022 www.aglas.nl

Autoruitschade?
Bij A•Glas Autoruitschade staan u en uw berijder centraal, wij nemen graag alle zorgen 
uit handen. A•Glas Autoruitschade heeft een landelijk dekkend netwerk. Bij alle A•Glas 
Autoruitschade vestigingen staan kwalitatief hoogstaand en veilig herstel van autoruitschade, 
met een focus op efficiëntie, hoog in het vaandel. De klant staat bij ons altijd centraal, en 
geniet van een volledige ontzorging. A•Glas is een gewaardeerd partner voor verzekeraars, 
volmachten, leasemaatschappijen, fleetowners, tussenpersonen en dealerorganisaties.

Autoruitschade

Tesla-rijders schrikken van tarieven Superchargers
In zo’n negen maanden tijd is het laadtarief bij de 
Tesla Supercharger verdubbeld, meldt ANWB deze 
maand september. Het zorgt voor schrik bij menig 
Tesla-rijder. Ooit was gratis en vervolgens goedkoop 
laden een afweging om Tesla te gaan rijden.

Vorig jaar lagen de tarieven van de Superchargers 
gemiddeld nog op 0,28 euro per kWh. Dat is inmiddels 
in augustus dit jaar gestegen naar 0,57 euro per kWh. 
Niet-Tesla-rijders die er zonder abonnement laden, 
betalen € 0,66 tot € 0,70 per kWh. Maar Tesla-rijders 
zijn nog altijd goedkoper uit, benadrukt de ANWB. 
Andere snelladers zitten rond de 70 eurocent per 
kWh. En natuurlijk is de prijs die ev-rijders aan de 
paal betalen ook afhankelijk van het gekozen abonne-

ment. Ook niet Tesla-rijders kunnen een abonnement 
afsluiten bij de Superchargers van het merk (a 12,99 
euro per maand) en vervolgens tegen het lage tarief 
laden. Daar is dan wel een aparte app  voor nodig, wat 
extra administratieve rompslomp kan opleveren voor 
zakelijke rijders. In het verleden konden Tesla-rijders 
tot 2017 gratis laden, later werd goedkoop laden een 
extra overweging om voor het merk te kiezen. Nu is 
dat wellicht anders, merkt de ANWB op. Ook vanwege 
de grote regionale verschillen van de Superchargers. 
Betaal je in Uden 45 eurocent als Tesla-rijder, in 
Zevenaar is dat zomaar 33 procent meer. Dan scheelt 
zomaar 10 euro per lading.

Uit onderzoek van de Zwitserse tak van 
verzekeraar AXA zou blijken dat elek-
trische auto’s 50 procent meer schade 
rijden vergeleken met brandstofauto’s, 
meldt VRT nieuws vandaag. Niet de 
techniek zelf is de boosdoener, maar 
onaangepast rijgedrag.

Het is vooral de snelle acceleratie van 
EV’s die voor problemen zorgt, stellen 
de onderzoekers van de verzeke-
ringsmaatschappij. Het onderzoek is 
gebaseerd op interviews met ruim 1.200 
Zwitserse eigenaars van elektrische 
auto’s en tegelijkertijd zijn de ongeval-
lenstatistieken onderzocht. Waarbij ove-
rigens ook een hardnekkig misverstand 
werd ontkracht, namelijk dat elektrische 
auto’s vaker in brand vliegen. Dat blijkt 
niet het geval; ze vliegen niet vaker in 
brand dan auto’s met een verbrandings-
motor. Het is vooral de snelle en vinnige 
acceleratie die (nieuwe) bestuurders 
verrast en tot ongelukken leidt. Vooral 
automobilisten die net zijn overgestapt 
op een EV hebben vaak weinig besef hoe 
een elektrische auto reageert. Voor ze 
het beseffen, schieten ze weg en knallen 
ergens tegenaan. Bovendien zijn de 
grotere elektrische auto’s supersnel. 
Dan durven eigenaars nogal eens het 
gaspedaal intrappen. Dat alles samen 
leidt tot 50 procent meer ongevallen 
dan met klassieke auto’s, aldus de 
AXA-onderzoekers.

Hogere bedragen  
maar minder leningen 
voor auto’s
In de eerste helft van dit jaar hebben consumenten 
minder vaak geld geleend voor de aanschaf van een 
auto. Wel bleken de bedrage hoger. Dit blijkt uit de 
Datamonitor lenen van de financiële vergelijkingssi-
te Geld.nl.

In 2021 leende nog 30,5 procent van de consumenten die 
een lening afsloten voor een auto, nu is dat nog 29 pro-
cent. “Dit heeft wellicht ook te maken met de torenhoge 
prijzen die je op dit moment betaalt voor een occasion 
en de aanhoudende leverproblemen met nieuwe auto’s”, 
zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij 
Geld.nl.. “Mensen stellen de aankoop van een auto dan 
liever nog even uit.” Wel worden er hogere bedragen 
geleend voor auto’s, blijkt uit het onderzoek. Tussen 
januari en juni 2022 leenden mensen gemiddeld 12.554 
euro voor een auto. Dit was in 2021 nog 
11.900 euro. “Dit komt vooral doordat de 
prijzen van auto’s flink gestegen zijn”, 
aldus Bulthuis. “Tweedehands auto’s 
kosten nu al snel duizenden euro’s meer 
dan in 2020.”

50 procent 
meer ongelukken 
met EV’s
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In 2014 viel hij in de prijzen bij de prestigieuze Fleet Europe Awards met grofweg de boodschap: fleetmanagers ga eens 
terug naar de basis! Een zakelijke (lease)auto is primair voor zakelijke gebruik; waarom zou je betalen voor een zevenzitter 
met trekhaak? Die boodschap is nog immer actueel – misschien tegenwoordig zelfs urgenter dan in 2014. Maar vooral: 
er zijn tegenwoordig alternatieven waar werknemers ook blij van worden. Fer Derwort van FDW Fleet Management over 
het internationaal harmoniseren van het mobiliteitsbeleid, het denken in oplossingen en ‘Mars versus Venus’. 

FDW Fleet Management voor het harmoniseren van internationale mobiliteit

Wachten op goede (Europese) 
MaaS-aanbieders…

Om met dat laatste te beginnen: Derwort ziet zich als onafhankelijk 
wagenparkbeheerder met zijn bedrijf FDW Fleet Management menig keer als 
soort ‘vertaler’ optreden tussen leasemaatschappij en fleetowner. “Laatst nog 
bij een van de grootste uitzendorganisaties van Nederland. Daar zit iemand 
die verantwoordelijk is voor het mobiliteitsbeleid in meerdere landen. Die 
heeft duidelijk niet alle kennis van de mobiliteitsmarkten in huis, dat kan ook 
bijna niet in de huidige complexe markt. Die zit dan tegenover iemand van 
een leasemaatschappij die het als dagelijkse kost heeft. Dan krijg je echt een 
discussie met een hoog ‘mannen komen van Mars, vrouwen van Venus-gehalte’.”

Derwort wordt al ruim 20 jaar gevraagd door vooral fleetowners om het 
mobiliteitsbeleid vorm te geven. Waarbij een van de specialiteiten van FDW Fleet 
Management het internationale traject is. Ofwel, de wens van bedrijven om in 
heel Europa hun mobiliteitsbeleid te harmoniseren. Dat bespaart kosten, maakt 
beheer (en administratie) eenvoudiger en geeft fleetowners de nodige handvaten 
om bijvoorbeeld te sturen op duurzaamheid. Dat harmoniseren is dan zeker geen 
‘copy paste’ van bijvoorbeeld de Nederlandse car policy naar de filialen van een 
bedrijf in Frankrijk, Spanje of Duitsland. Het is in Nederland al lastig genoeg 
een beleid op te zetten voor de langere termijn, zegt Derwort. “Hier verandert 
het landschap al bijna jaarlijks door bijvoorbeeld het fiscale regime, de huidige 
schaarste op de automarkt en de personeelskrapte. Mobiliteitsbeleid voeren is 
afhankelijk van zoveel vaak veranderende factoren, wat het leuk maakt maar 
ook zeer uitdagend.”

Hogere wiskunde
Neem dan bijvoorbeeld België: daar veranderen de spelregels rondom de auto 
van de zaak zo’n beetje wekelijks. Nu is er bijvoorbeeld de discussie of de 
Belgische Belastingdienst het gebruik van thuislaadpalen moet gaan belasten. 
En voor het verstrekken van mobiliteitsvergoedingen aan werknemers moet 
je in België zo’n beetje hogere wiskunde hebben gestudeerd. Derwort: 
“Terugvertaald naar Jip-en-Janneke taal komt het erop neer dat 100,- euro 
vergoeding de werkgever 250 euro kost. En dan moet de werknemer over die 
100 euro ook nog eens belasting betalen.”

Aan de andere kant kan je een Belgische werknemer niet zomaar in een 
kleinere auto zetten, wel een goedkopere uitvoering. Maar zo heeft uiteindelijk 
ieder land wel zijn eigenaardigheden. Per land moet dus worden bepaald welk 
beleid werkt en welk niet. Opgegroeid in het nuchtere polderland Nederland 
heeft dan zijn voordelen. Derwort: “Nederland is binnen Europa toch wel de 
proeftuin van alternatieve mobiliteitsvormen. We pionieren veel. Maar ook hier 
lopen we teveel als makke schapen achter elkaar aan. Nu vooral ingegeven 
door de angst geen goed personeel te kunnen aantrekken als je geen 
leaseauto’s verstrekt.”

Méér en nog eens méér
Derwort is ook al jaren lid van het Smart Mobility Institute, een internationale 
denktank gericht op het vormgeven van alternatieve mobiliteit. Waar overigens 
de auto altijd een rol zal spelen, benadrukt hij. Maar hij heeft het laatste 
decennium in heel Europa gezien hoe mobiliteitsregelingen alleen maar werden 
uitgebreid. “Het werd altijd méér en nog eens méér. Dat is op een gegeven 
moment voor werkgevers niet meer op te brengen. Nu is een zak geld geven aan 
de werknemer waarmee die het zelf maar moet uitzoeken, niet de oplossing. 
Daarmee verplaatst je alleen maar het probleem naar de werknemer. Die bestelt 
dan in het huidige tijdsgewricht bijvoorbeeld een eigen of private leaseauto die 
voor de kerst wordt geleverd. Alleen in welk jaar dat is, zeggen ze er niet bij. 
En wat die auto precies gaat kosten, wat de fiscale waarde gaat zijn, is al 
helemaal niet te voorspellen. We vinden het momenteel al lastig genoeg om 

werkgevers, onze klanten, te vertellen dat we momenteel eigenlijk niet exact 
weten wat hun mobiliteit volgend jaar gaat kosten. Maar reken er maar op dat 
het duurder gaat worden.”

Daarom is een stap terug naar de basis – zoals zijn oorspronkelijke winnende 
plan uit 2014 - een goed idee, schetst Derwort. Waarbij het principe betalen 
naar gebruik uitgangspunt is. De inzet van zakelijke deelauto’s is volgens hem 
een goed alternatief. In combinatie met bijvoorbeeld (deel) fietsten, e-scooters 
en OV, afhankelijk waar het bedrijf actief is. Eigenlijk wacht Derwort op 
goede (internationale) Mobility as a Service aanbieders. Een ontwikkeling die 
aanstaande is, daar is hij van overtuigd. Als de captives en autofabrikanten zich 
er eenmaal achter scharen, de eerste stappen worden al gezet. Technologie 
helpt hen daarbij. “Waarbij de echt grote leasemaatschappijen die een volwaardig 
internationale propositie hebben uiteindelijk op zullen aanhaken. Pas dan kan 
MaaS gaan vliegen. Maar belangrijker: het levert alternatieven op waarmee je 
de werknemer echt blij mee kan maken.”

FDW Fleet Management anno 1996
Klanten van het eerste uur zijn er nog altijd, dat vervult Fer Derwort met 
trots. Maar paste ooit een autobeleid op 1 A4tje, tegenwoordig is een 
boekwerkje nodig. FDW Fleet Management heeft projecten lopen met 
bedrijven met een personeelsbestand van 200.000 wereldwijd. De focus 
van de onafhankelijke wagenparkbeheerder ligt op Europa. Het zijn veelal 
bedrijven die door overnames internationaal zijn gegroeid. Waarbij het 
wagenpark als erfenis erbij is gaan horen. En dat kan, bij onvoldoende 
beleid, flink in de papieren gaan lopen. Overigens ook voor bedrijven die 
tussen de 500 en 1.500 auto’s in Europa hebben rondrijden. Parken te 
groot voor het servet en te klein voor het tafellaken, zoals Derwort ze 
omschrijft. Ofwel, de enkele grote (internationale) leasemaatschappijen 
zullen dit park niet snel opnemen. Voor deze grote groep bedrijven 
kan FDW Fleet Management veel betekenen, met name dankzij het 
enorme netwerk wat zijn in al die jaren hebben opgebouwd doorheen 
Europa. Want je kan een wagenpark ook interessant máken voor een 
leasemaatschappij. Derwort: “Het is niet wie je bént maar wie je ként! 
Bovendien: Wij denken altijd in oplossingen. Dat is onze kracht.”
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ABAX is met een bestand van 44.000 klanten een van Europa’s 
grootste, onafhankelijke telematicabedrijven. En de tijd van 
het bieden van ‘simpele’ track & trace-systemen is voorgoed 
voorbij, zegt CEO Morten Strand. Hij was begin mei bij de 
opening van het nieuwe Europese hoofdkantoor in Diemen 
en licht, speciaal voor TrendsinAutoleasing, een tipje van 
de sluier op wat telematica straks zowel de fleetowner, de 
leasemaatschappij als de autofabrikant te bieden heeft.  
“Zie ons als een vriendelijk disruptief bedrijf.”

ABAX

Zie ons als 
een vriendelijk
disruptief bedrijf

In 2020 nam ABAX Ram track-and-trace over en de teams zijn nu samengevoegd 
op het nieuwe kantoor in Diemen. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf, terwijl de 
wereld in de ban was van corona, flink geïnvesteerd in een nieuw platform, waar 
onder andere de meer dan 536.000 getrackte bedrijfsmiddelen samenkomen 
en worden beheerd. Maar die focus op operationeel beheer van voertuigen 
en machines vertelt maar een deel van het verhaal. De data die ABAX uit 
alle verbonden voertuigen en machines verkrijgt, kunnen op tal van andere 
fronten worden ingezet. En dat kan een significante besparing opleveren op 
de operationele kosten, benadrukt Strand. “Wij durven de stelling aan dat 
klanten bijvoorbeeld aan verzekeringspremie gemiddeld 25 tot 30 procent 
kunnen besparen als hun premie wordt gebaseerd op onze data. Maar ook: een 
bedrijfsmiddel, waaronder een voertuig, kan een jaar langer mee als die slim 
wordt beheerd op basis onze data. Deze ‘power of data’ is werkelijk enorm.”

Dat het daarbij niet gaat over verre toekomstmuziek, bewijst de samenwerking 
van ABAX met tal van bedrijven. Zo is er de samenwerking met verzekeraar 
ZEGO die aan fleetowners onder andere wagenparkverzekeringen verkoopt. 
Een verzekering gebaseerd op data, zegt Strand. “In verzekeringsland geldt al 
ruim 50 jaar dat de premie is gebaseerd op waar je woont, je leeftijd en hoeveel 
schade je hebt gereden. De data gedreven verzekering van ZEGO gebruikt o.a. 
het rijgedrag als basis voor de premie. De data uit het voertuig gebruikt ZEGO 
om vervolgens inzichten te delen met chauffeurs om hun rijgedrag te verbeteren. 
Ook leasemaatschappijen kunnen dit prima inzetten omdat zij doorgaans het 
casco-gedeelte van de verzekering zelf beheren.”

Meer- en minderkilometers
ZEGO heeft in een jaar tijd zo’n 15.000 voertuigen aangesloten bij wijze van proef 
en nu sinds ze begin dit jaar operationeel zijn in Nederland ruim 1.000 voertuigen 
verzekerd (binnenkort een interview met ZEGO!). Voor fleetowners kan de data 
van ABAX ook worden ingezet om een aloud euvel in leaseland op te lossen: 
het afrekenen van meer- en minderkilometers. Bijna niet één leasecontract 
loopt in de pas met de vooraf ingeschatte kilometrages. Als een fleetmanager 
grip heeft op de kilometers, kan er bijvoorbeeld worden gezorgd dat veelrijders 
wisselen van auto met werknemers die maar weinig kilometers afleggen. 
Strand: “Maar ook leasemaatschappijen snappen dat dit model niet langer 
houdbaar is: alle leasecontracten zetten op 3 of 5 jaar waarbij het niet uitmaakt 
of de één 10.000 kilometer per jaar rijdt en de ander 50k. Wat overigens ook 
een flink verschil oplevert in de opbrengst bij de remarketing van het voertuig. 
Het zijn allemaal variabelen waarbij, als je het slim inricht, zowel de klant van 
de leasemaatschappij als het leasebedrijf zelf er voordeel uit kan halen. Die 
flexibiliteit inbrengen is echt noodzakelijk – de klant schreeuwt erom.”

En voor het autobedrijf stelt ABAX straks ook diverse diensten open. Dealers 
kunnen straks bijvoorbeeld beter hun werkplaats inplannen waarbij, voordat de 
auto binnenkomt, ook duidelijk is welke expertise er nodig is als de auto eenmaal 
op de brug staat. Het zijn allemaal voorbeelden van de ‘power of data’. Waarbij 
Strand opmerkt: “Aan ons de taak al die ruwe data in intelligente data om te 
zetten waar een klant ook echt iets aan heeft. Dat is feitelijk onze kracht.”

Data driven mobility
Een ‘vriendelijk disruptief bedrijf’ wil ABAX ook zijn richting autofabrikanten. 
Ook hier zegt Strand binnenkort met nieuws te komen. Het moet leiden dat ook 
fabrikanten meer flexibele contracten kunnen aanbieden; de transitie van bezit 
naar gebruik is immers in volle gang en duidelijk merkbaar bij de autobouwers. 
Strand: “We beginnen doorgaans met ‘makkelijke’ producten en diensten: we 
leveren straks ook bijvoorbeeld een EV-charge functie waarmee werkgevers, 
leasemaatschappijen of autofabrikanten makkelijk de thuisstroom van de 
werknemers kunnen verrekenen. Maar denk ook aan het kunnen inschatten van 
het aanbod elektrische deelauto’s die je bijvoorbeeld moet neerzetten op een 
bepaalde hub net buiten de stad. Dat doen we bijvoorbeeld voor de elektrische 
step-aanbieder VOI in Oslo. Ook die data hebben we in huis. Vele diensten 
inderdaad, maar uiteindelijk willen we onze klanten het liefst laten werken met 1 
dataleverancier. Er is in de markt al versnippering genoeg.”

Data driven mobility; het is in de ogen van Strand zeker geen toekomstmuziek. 
Hij ziet het gebeuren dat straks berijders met hun eigen set van data over hun 
rijgedrag aankloppen bij verzekeringsmaatschappijen om zo premies met elkaar 
te vergelijken. En dat je via de werkgever te horen krijgt dat je verdere korting 
krijgt op de eigen bijdrage van de leaseauto als je een bepaalde route niet 
neemt waar veel ongelukken gebeuren. Het is leuk brainstormen met Strand, 
maar uiteindelijk heeft ABAX een zeer duidelijke visie. Intelligente data driven 
telematica diensten bieden in een wereld van nieuwe mobiliteit. “Binnen 3 jaar 
hebben we tal van services op de 4 terreinen: fleetmanagement, verzekeringen, 
leasemaatschappijen en de autobranche. Disruptief? Het is geen doel an sich, we 
willen liever gezien worden als een vriendelijke disruptieve partij.”
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Standaard een voordelige elektrische leaseauto (Cupra Born) 
of complete vrijheid wat betreft autokeuze. Als die maar 
elektrisch is. En één autonorm om te voorkomen dat de auto als 
statussymbool wordt gezien (met een maximale fiscale waarde 
van 67 mille). Het sterk groeiende softwarebedrijf AFAS uit 
Leusden hanteert een duidelijk en vooral CO2-vrij autobeleid. 
Het leidt tot een bont gemêleerd wagenpak.

Als de helft een EV kiest, dan heeft de andere helft geen argumenten meer voor brandstof

Eén (EV) autonorm bij AFAS 
levert bont wagenpark op

Marco Pijnappel, Groepscontroller bij AFAS en verantwoordelijk voor het 242 
auto’s tellend wagenpark bij het IT-bedrijf, wil meteen één ding vooraf duidelijk 
stellen: milieuvriendelijk reizen bestaat niet! Wel minder milieubelastend reizen. 
Vandaar de keuze voor volledig elektrische auto’s, vanaf 2020 verplicht voor 
alle leaserijders van het bedrijf en vanaf dit jaar ook voor de Belgische tak van 
AFAS (24 leaseauto’s). In Nederland leverde dat in eerste instantie een trits van 
Tesla’s Model 3 op, maar daar heeft Pijnappel er nog maar 1 van in bestelling. 
“De modellen van Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra en zeker ook Mercedes zijn 
het meest in trek bij onze medewerkers. Met de komst van de iX1 van BMW en de 
Polestar 3, verwachten wij dat het aandeel van deze merken zal toenemen in ons 
wagenpark”, aldus Pijnappel.

Het moment dat AFAS de EV verplicht stelde, kwam nadat de helft van de 
leaserijders al reed in een vol-elektrische auto. Toen vooral aangemoedigd 
door de lage bijtelling die destijds nog een groter verschil uitmaakte in de 
portemonnee van de leaserijder. “Als de helft een EV kiest, dan heeft de andere 
helft geen argumenten meer voor brandstof. De EV-rijders laten immers zien dat 
elektrisch rijden prima voldoet aan onze norm. En die norm geldt voor iedereen: 
een auto van de zaak is erom veilig en comfortabel je werk te kunnen doen en 
klanten te bezoeken. En dus niet om eenmaal per jaar met kinderen,  
je schoonmoeder en Golden Retriever naar Zuid-Frankrijk te kachelen”. 
Dat mag wel, maar daarop wordt niet het normleasebedrag gebaseerd.

Helft van afkoopsom
Toch werden er door Pijnappel en een speciaal opgerichte EV-werkgroep binnen 
AFAS extra prikkels ingezet om werknemers sneller te laten kiezen voor een 
elektrische auto. Pijnappel wilde daadkracht tonen. Want bedrijven zijn nu 
aan zet om elektrische mobiliteit aan te moedigen, vindt hij. Zo werd er voor 
mensen die eerdere van hun fossiele leasecontracten af wilden, de helft van 
de afkoopsom betaald. De andere helft kon worden verrekend met de bijtelling 
waardoor het rekensommetje simpel werd en een EV stukken voordeliger. Die 
maatregel heeft zoden aan de dijk gezet. “Op korte termijn kwamen we uit op 
een aandeel van ruim 70 procent EV’s in ons park”, aldus Pijnappel.

AFAS heeft doorgaans jongere ICT’ers in dienst die alle ruimte krijgen om door 
te groeien. De meeste werknemer beschikken thuis niet over een eigen oprit 
en dus niet over een eigen laadpaal. Men is dus aangewezen op het openbare 
netwerk en de tientallen laadpalen bij het enorme hoofdkantoor van AFAS in 
Leusden. Problemen met dit openbare laden ziet Pijnappel niet. In Nederland 
is het doorgaans goed geregeld. Afgerekend wordt er straks overigens niet 
via de pas van de leasemaatschappij – AFAS leaset alles bij Athlon – maar via 
de mobiliteitspas van Shuttel. Op het moment van het interview had Pijnappel 
die ochtend de knoop doorgehakt. De beslissing is ook mede ingegeven door 
de verplichting vanaf volgend jaar voor 100+ bedrijven om alle zakelijke en 
woon-werkkilometers bij te houden met bijbehorende CO2-uitstoot. Dus ook 
die van bijvoorbeeld een trein- of, fietsrit. Dat kan niet met een ‘gewone’ 
brandstofkaart. Pijnappel: “Bovendien wilden we geen kaart meer waar je ook 
benzine of diesel mee kan afreken. Dat hebben we immers niet meer nodig. 

Het idee is bovendien om de systemen van Shuttel te koppelen aan onze AFAS 
omgeving, mogelijk in de toekomst zelfs een standaardkoppeling zodat onze 
klanten er ook wat aan hebben.”

Deelauto’s
Daarbij berekent Pijnappel zelf de verwachte stroomkosten van al dat laden. 
Gewoon in een Excel sheet. De WLTP-actieradius wordt dan afgezet tegen het 
accuvermogen. En van WLTP-cijfers wordt 20 procent afgetrokken. “Op die 
manier kan je prima uitrekenen wat een EV verbruikt bij bijvoorbeeld 30.000 
kilometer per jaar.”

Wat dit kilometrage betreft: bij het adagium ‘milieuvriendelijk reizen bestaat niet’ 
hoort ook dat wie er anno 2022 bij AFAS nog jaarlijks tegen de 45.000 kilometer 
rijdt, dit in een gesprek moet uitleggen. Het ICT-bedrijf moedigt werknemers 
aan zoveel mogelijk vanuit huis de klanten te bedienen. Klanten zijn hiervan ook 
op de hoogte gebracht. Veel implementaties van nieuwe software kan prima op 
afstand. Is er überhaupt nog wel een leaseauto nodig? Pijnappel: “Dat jongeren 
geen auto meer zouden willen hebben, merken we hier niets van. Van de 242 
leaseauto’s zijn er 11 die de auto alleen zakelijk gebruiken. Ook de jongeren 
willen allemaal graag een auto. We zitten natuurlijk niet in de Randstad, waar 
parkeren een groot probleem is. En onze klanten en medewerkers zitten 
verspreid over het hele land. Daardoor was het idee om veel met deelauto’s te 
gaan werken niet realistisch.

Kerstboom
Pijnappel wil geen kerstboom maken van het mobiliteitsbeleid. Eén leasenorm 
voor auto’s. En één kilometervergoeding voor woon-werk verkeer. Medewerkers 
die een e-bike willen, kopen er zelf een. Prima te doen. Standaardisatie is bij 
AFAS als softwarebedrijf al een belangrijk uitgangspunt, het werkt door in het 
autobeleid. Daarom ook één standaard elektrische leaseauto die voordelig wordt 
aangeboden voor degene die voor het eerst een leaseauto krijgen. Momenteel 
een Cupra Born, maar dat kan in de toekomst nog wisselen, maar dan wel weer 
voor alle starters in het wagenpark.

AFAS-werknemers die voor het eerst een leaseauto mogen uitzoeken, meestal 
relatief jonge medewerkers, krijgen standaard deze Born, volgens berekening 
van Pijnappel qua prijs-prestatieverhouding (en binnenruimte) de beste EV, 
direct voor 5 jaar. De voorloopauto is afgeschaft. Cupra’s die men halverwege 
de looptijd  wil inruilen voor iets groters, wordt rekening mee gehouden. Na de 
eerste leaseauto kunnen ze een EV naar keuze samenstellen. “We laten ook 
precies zien wat de bijtelling en de eigen bijdrage wordt. We zeggen wel eens 
bij een bestelling van bijvoorbeeld een Audi Q4 van 62.000 euro: is dat nou wel 
nodig. Weet je wel dat je daar zo’n 625 euro netto per maand de komende vijf 
jaar voor gaat betalen? Elke maand opnieuw. Maar uiteindelijk moet men het zelf 
weten. Het levert wel een mooi wagenpark op!”

Bovendien wilden we geen kaart meer waar 
je ook benzine of diesel mee kan afrekenen. 
Dat hebben we immers niet meer nodig
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De Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) – vooral bekend 
van het e-Driver programma – rolt op verzoek van enkele grote 
fleetowners haar verkeersveiligheidstrainingen momenteel 
wereldwijd uit. Onder andere in de Verenigde Staten,  
waar klanten het bestempelen als een programma met de 
WOW-factor. Een mooi compliment, aldus VVGN commercieel 
directeur Collin Bell. Maar wat het bedrijf vooral in de kaart 
speelt, zijn de trends op het gebied van duurzaamheid, hoge 
verzekeringspremies en de transitie naar elektrisch rijden 
(lees: de oplopende schadebedragen bij EV’s…).

Verkeersveiligheid Groep Nederland: ‘Schade- en ongevalpreventie voor uw onderneming’

De WOW-factor van een 
verkeersveiligheidstraining… 

VVGN is onderdeel van Rijvaardigheidscentrum Lelystad en heeft aldaar een fors 
parcours – een ‘slipbaan’ van weleer maar voorzien van allerhande techniek waar 
op een veilige manier extreme verkeerssituaties kunnen worden nagebootst. Er 
is ook een zogenaamde ‘whatsapp-laan’ waarop berijders kunnen ervaren wat 
het betekent om afgeleid te worden door de smartphone. En hoewel deze baan 
slechts één onderdeel is van het complete aanbod van rijvaardigheidstrainingen, 
is Bell blij dat VVGN als een van de weinige rijvaardigheidsbedrijven nog over 
een eigen baan beschikt. “Zo’n baan is toch een beetje een speeltuin voor 
volwassenen. Terwijl men hier altijd vertrekt met een big smile op het gezicht, 
heeft men ondertussen wel kunnen ervaren dat autorijden moeilijker is dan men 
dacht. Want veel chauffeurs overschatten zichzelf.”

Maar voor een goed schade- en ongevalpreventie-traject is natuurlijk meer nodig 
dan een eenmalige slipcursus. VVGN is gespecialiseerd in dergelijke, complete 
trajecten waarbij het vooral draait om het gezond houden van het wagenpark. 
Een hele rits bedrijven hebben langlopende contracten afgesloten met VVGN 
waarbij chauffeurs voortdurend worden begeleid in hun rijvaardigheid. Ook via 
zo’n beetje alle grote verzekeraars komen de klanten binnen. “Voor Volkswagen 
Pon Financial Services hebben we zicht op hun hele portefeuille. Waar er 
minder wordt gepresteerd, schieten we te hulp. Dat bedrijf krijgt dan geen 
premieverhoging voor zijn kiezen, maar wij worden ingezet om bijvoorbeeld het 
schadebeeld te verbeteren.”

EV’s meer schade
Ook leasemaatschappijen weten VVGN 
de laatste tijd massaal te vinden. 
Vooral ingegeven door de transitie 
naar elektrisch rijden. Want EV’s 
rijden doorgaans meer schade en de 
reparaties zijn ook nog eens duurder. 
Veelal zijn het ook chauffeurs van 
nieuwe, elektrische bestelauto’s. 
Bell ziet bij al die EV’s veel extra 

schade met name door de snelle acceleraties – dus zowel bij personenauto’s 
als bestelbussen. Zaken die overigens ook externe wagenparkbeheerders 
zien: met Dragintra heeft VVGN bijvoorbeeld ook een goede samenwerking. 
“Dergelijke bedrijven kunnen al snel kostenbesparingen brengen voor hun 
klanten door middel van rijtrainingen. En dat is een win-winsituatie voor alle 
partijen”, aldus Bell.

Kortom, aan animo ontbreekt het tegenwoordig niet. Verkeersveiligheids-
trainingen hebben hun nut bewezen en de kosten die ermee gepaard gaan, 
staan in geen verhouding tot de opbrengsten. Althans, als het programma 
natuurlijk soelaas biedt. Dat blijkt toch een behoorlijke uitdaging. Bell ziet 
momenteel het belang van data toenemen in de markt. Allerhande partijen 
bieden nu ook appjes waarop het rijgedrag inzichtelijk wordt gemaakt en er 
scores worden uitgedeeld. Sommigen bieden zelfs feedback op het rijgedrag, 
afkomstig van een robot… “Maar bij veruit de meeste programma’s gaat er na 
een paar maanden de urgentie vanaf. Ook al – of misschien wel helemaal – 
als de betreffende persoon alleen maar negatieve scores krijgt voor zijn 
rijgedrag. Soms gaat het zover dat een chauffeur ontslag neemt en bij de 
concurrentie aan de slag gaat. Dat wil je natuurlijk niet in deze arbeidsmarkt.”

Iedereen wil professioneel zijn
Bij VVGN gebruikt men ook data, als die voorhanden is wat meestal het geval 
is bij de grijze vloot. Het gaat vervolgens om de vertaalslag van al die data naar 
informatie gericht op de berijder met handvaten en prikkelingen waarmee 
chauffeurs hun rijgedrag kunnen verbeteren. Altijd met een positieve insteek, 
benadrukt Bell. Waarbij ‘professionaliteit als chauffeur’ centraal staat. 
“Want iedereen wil professioneel zijn en niemand wil schade rijden en gewoon 
’s avonds gezond weer thuiskomen.” Het onlineprogramma dat de chauffeurs 
doorlopen bestaat uit iedere 6 weken een korte video van tussen de 3 en 
6 minuten. Waarbij iedere chauffeur binnen één bedrijf specifieke content 
krijgt aangeboden, afhankelijk van zijn of haar profiel. Bell: “Belangrijk is het 
om je te richten op de groep, op de cultuur van het bedrijf. Als je kijkt naar 
de verschillende e-commercebedrijven die bij ons klant zijn, een groep die 
de laatste jaren enorm is gegroeid, kunnen die culturen enorm van elkaar 
verschillen. Je moet dan echt maatwerk verrichten; dat kost misschien meer 
tijd maar het betaalt zich uiteindelijk altijd uit.”

Van online supermarkt tot ‘omslag’ bij verzekeraars
Online supermarkten en bezorgers zijn anno 2022 grootafnemer van 
de trainingen van VVGN. Jumbo is bijvoorbeeld zo’n langdurige klant 
en sinds kortere tijd is daar online supermarkt en bezorger Crisp 
bijgekomen. Maar het zijn ook de verzekeraars die de afgelopen 
jaren ‘om’ zijn gegaan, zegt Bell. Met Achmea, ZLM, ASR en VWPFS 
bijvoorbeeld zijn langlopende contracten afgesloten. “Klanten van 
verzekeraars accepteren de voortdurende premiestijgingen niet meer 
en beseffen dat er wat aan het schadebeeld moet veranderen. En men is 
natuurlijk volop bezig met duurzaamheid en CO2-besparing. Op al deze 
punten kunnen wij helpen.” Internationaal worden deze prestaties nu ook 
opgepikt; voor enkele klanten is VVGN nu bezig in onder andere de VS 
en India. In eerste instantie wordt daar het online e-Driver programma 
uitgerold, Bell is nu ook bezig een netwerk op te bouwen om ook de 
praktijktrainingen daar straks vorm te gaan geven. 
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TotalEnergies in Nederland maakt werk van de 
energietransitie. Naast de conventionele brandstoffen 
en smeermiddelen levert het met elektriciteit, bio-CNG 
(groengas), LNG, HVO en waterstof een toekomstgerichte 
multi energy mix. In Nederland heeft het inmiddels meer 
dan 10.000 oplaadpunten. Zo helpt het klanten stap voor stap 
richting CO2-vrije mobiliteit.

“TotalEnergies heeft met de naamsverandering een duidelijke ambitie 
neergelegd”, aldus Marja Versleijen, directeur Mobility & New Energies voor de 
Nederlandse markt. “We willen een wereldspeler zijn in de energietransitie en 
werken er hard aan om al in 2025 ons hele Europese elektriciteitsverbruik te 
verduurzamen.”

Goed advies én juiste energie
Het concern pakt die grote uitdaging energiek op, met een brede aanpak waarbij 
het op veel fronten kleine en grote stappen vooruitzet. Versleijen: “Als we onze 
ambities waar willen maken, moeten we én-én-én doen. We reduceren de CO2 bij 
de energieproductie, bouwen eigen wind- en zonneparken en biogasinstallaties 
en kiezen vaker voor hernieuwbare energie als vervanging van meer vervuilende 
brandstoffen. Daarnaast breiden we ons aanbod op onze servicestations verder 
uit tot een multi energy mix met biobrandstoffen, fast charging, waterstof en 
meer. En we helpen fleet managers met goed advies plus de juiste energie en 
infrastructuur die past bij hun situatie en hun wagenpark. Denk aan laadpleinen 
en aan lokale opwek en opslag van zonne-energie. Maar als mobility service 
provider (MSP) zorgen wij er ook voor dat zakelijke rijders met onze tank- en 
laadpassen zowel binnen als buiten Nederland gebruik kunnen maken van 
laadpunten en andere schone energie. Wij helpen klanten aan de energie en 
infrastructuur die ze nodig hebben. Zo schoon en duurzaam mogelijk, maar ook 
betaalbaar, betrouwbaar én beschikbaar.”

Snelgroeiende laadinfrastructuur
Die pragmatische stap-voor-stap aanpak werkt. Zonder dat de buitenwereld 
daar veel van hoorde, groeide het duurzame marktaandeel van TotalEnergies 
in Nederland fors. Het aantal laadpunten nadert rap de 11.000. Versleijen: 

“Wij plaatsen al jaren de laadinfrastructuur voor de Metropoolregio van 
Amsterdam (MRA) in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Vorig 
jaar hebben we een concessie gewonnen voor 2.200 nieuwe oplaadpunten in de 
stad Amsterdam zelf, en in december voor 1.400 laadpunten voor de provincie 
Friesland. Tot 2025 willen we doorgroeien naar 30.000 laadpunten in de publieke 
ruimte, bij bedrijven en instellingen, en met snelladers langs de hoofdroutes in 
Nederland als onderdeel van een Europees TotalEnergies snellaadnetwerk.”

Waterstof oplossing voor vrachtvervoer
Ook op het gebied van waterstof neemt TotalEnergies het voortouw. Van de 
twaalf H2-tankstations in Nederland beheert het er vier: eind februari nam het 
een multi energy station in Breda in gebruik. “Later dit jaar komt daar nog een 
station in Roosendaal bij”, aldus Erik Stienen, Business Development Manager 
Mobility & New Energies, “En in 2023 staan er nog eens 3 H2-tanklocaties 
gepland.”

Stienen verwacht veel van waterstof, met name voor vrachtvervoer. “Trucks 
moeten daar de omslag gaan brengen: die kunnen dankzij waterstofaandrijving 
emissievrij rijden zonder zware accu’s, met een groot nuttig laadvermogen én 
een grote actieradius.” 

De urgentie om werk te maken van de energietransitie wordt binnen het bedrijf 
sterk gevoeld. De duidelijke visie op de toekomst van mobiliteit en het snel 
groeiende aanbod van schone vormen van energie bevestigen dat. “Wij realiseren 
meer laadpunten en waterstofstations dan we op dit moment werkelijk nodig 
hebben. In de energietransitie mag het aanbod niet achterlopen op de vraag,” 
aldus Versleijen. “Op die manier willen wij bedrijven en particulieren de ruimte 
geven om samen met ons te blijven investeren in duurzame mobiliteit. Energizing 
the future, noemen we dat.”

TotalEnergies pakt hoofdrol in 
schone mobiliteit 

Erik Stienen

Marja Versleijen
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Terwijl het ene merk bij pech alleen een vervangende auto aanbiedt buiten een straal van 50 kilometer van het 
thuisadres, komt de ander met een veel kleinere auto aan en weer een ander levert helemaal niets want de nieuwe 
leaseauto is in onderhoud bij een universeel – of misschien zelfs geïmporteerd vanuit het buitenland 
(wat momenteel veel gebeurt!). De pechhulp van de merkservice kent vele variabelen; AA-team heeft voor 
fleetowners en leasemaatschappijen een pechhulp-vangnet gecreëerd. Met één duidelijke set aan voorwaarden.

Als de pechhulp blijkt te zijn vervallen…

De gemiddelde wagenparkbeheerder of fleetmanager ziet door de bomen het 
bos niet meer in pechhulpland, weet Marry Kwekel, directeur van AA-team, 
uit eigen ervaring. “Veel fleetowners en ook leasemaatschappijen denken dat 
nieuwe auto’s die in de merkgarantie vallen ook qua pechhulp alles is geregeld. 
Niets blijkt minder waar. De verschillen in voorwaarden tussen de merken 
zijn groot, en soms vervalt de pechhulpservice helemaal als het onderhoud 
bijvoorbeeld bij een universeel garagebedrijf wordt gedaan. Waar toch veel 
leasemaatschappijen voor kiezen. En dan hebben we het nog niet over een 
belangrijke trend van deze tijd: nieuwe of zeer jong gebruikte auto’s uit het 
buitenland halen vanwege de grote leveringsproblemen van auto’s momenteel. 
Ook dan wordt de pechhulpservice niet overgenomen.”

Kortom, de leaserijder komt bij pech onderweg nogal eens voor verrassingen te 
staan. In veruit de meeste gevallen gaat pech onderweg om een lekke band of, in 
het geval van een elektrische auto, de laadpaal die net niet wordt gehaald. Voor 
al die pechgevallen kan AA-team als vangnet optreden voor leasemaatschappijen 
en fleetowners. “Waarbij we bij pech altijd kijken naar een passende oplossing 
om het voertuig weer rijdend te krijgen. Daarvoor zorgt ons enorme netwerk van 
bergers en autobedrijven (zie kader). Als er bijvoorbeeld een tubeless ventiel 
stuk is, dan weten we er een te vinden. Dan bespaar je vervangend vervoer uit. 
We werken immers met de portemonnee van de klant, de kosten moeten we in 
de hand handen om onze klant tevreden te houden”, aldus Kwekel.

130.000 voertuigen
Fleetowners en leasemaatschappijen kunnen kiezen om per klus te betalen 
of te kiezen voor een voorschot. Dat laatste gebeurt dan op basis van de te 
verwachten pechmeldingen. En klantverloop kent AA-team nauwelijks: 
inmiddels zijn er ruim 130.000 voertuigen aangesloten waaronder ook de 

voertuigen (gele en grijze kentekens) uit de andere producten van AA-team, 
zoals die voor particulieren, ZZP’ers en de pechhulp via autobedrijven. Zelfs voor 
leaserijders heeft AA-team onlangs een caravanpechhulp-product gelanceerd. 
De pechhulp is er doorgaans in diverse abonnementsvormen. AA-team was de 
eerste pechhulpservice die al in 2005 met een On-Demand product kwam zonder 
abonnement. Op prijs worden veel klanten binnengehaald, zegt Kwekel. Alleen 
al omdat AA-team pechhulp niet in een verzekeringsproduct giet, wordt er BTW 
en assurantiebelasting uitgespaard. “Maar we winnen het uiteindelijk door 
kwaliteit te leveren, met name van onze alarmcentrale. Die wordt momenteel 
bemand door zo’n twintig uiterst deskundige mensen die weten hoe de hazen in 
pechhulpland lopen. Waarbij we voortdurend nieuwe mensen zoeken, aangezien 
we momenteel hard groeien. Vooral ook sinds we internationaal pechhulp aan 
onze klanten aanbieden (zie kader).”

Berijderstevredenheid
Kwekel benadrukt dat een goede pechhulp een belangrijk onderdeel is van 
de berijderstevredenheid. Want bij calamiteiten wordt de dienstverlening van 
een leasemaatschappij op de proef gesteld. Zijn de zaken goed geregeld om 
de leaserijder weer vlot op de weg te krijgen? Maakt het daarbij uit in welk 
merk auto je rijdt? Waarbij ook niet zijn of haar wagenparkbeheer door de 
leasemaatschappij of verzekeraar van het kastje naar de muur wordt gestuurd? 
Kwekel: “Onze alarmcentrale regelt alles. Ook als uiteindelijk blijkt dat de 
merkservice van de importeur het euvel gewoon kan oplossen; dan zetten we het 
door. Zo niet, zorgen wij voor de hulptroepen; van berging tot vervangend vervoer 
en transport van het voertuig naar een schadehersteller of dealer.”

Een dergelijke ‘tweedelijns pechhulpservice’, zoals Kwekel het noemt, zorgt ervoor 
dat leasemaatschappijen en fleetowners hun berijders één set aan voorwaarden 

kan bieden wat betreft pechhulp. Waarbij 
het dus niet uitmaakt of je een Toyota of 
Peugeot rijdt. Ook uniforme afspraken over 
vervangend vervoer kunnen daarin worden 
opgenomen; waarin dus iedereen dezelfde 
voorwaarden krijgt. Kwekel: “Waarbij dus 
niet de ene werknemer die normaal in 
een VW ID.4 rijdt opeens in een Polo als 
vervangende auto moet rijden terwijl zijn 
collega wel een vergelijkbare vervangende 
auto krijgt, een aanvulling op de meeste 
merkenservices.”

AA-Team actief in 40 Europese landen
AA-team heeft de afgelopen jaren met zorg een landelijk 24-uurs 
netwerk van ongeveer 200 regionale onafhankelijke pechhulpverleners 
samengesteld. Daarnaast verstrekken ruim 800 autobedrijven een  
AA-team mobiliteitspas aan hun klanten. Daarbij worden de voertuigen 
bij pechgevallen zeker niet alleen weggehaald, benadrukt Kwekel.  
“Zo’n 81% van de pechgevallen betreft kleinere reparaties die normaliter 
binnen drie uur te herstellen zijn. In maar liefst 99,3 % van de 
pechgevallen wordt deze bij ons binnen drie uur verholpen en kunnen 
klanten de weg met hun eigen auto vervolgen.” Eerder dit jaar stond  
AA-team op de AutoTechnica BeNeLux in Brussel om Belgische 
automotive ondernemers ervan te overtuigen om in geval van een met 
pech gestrande auto, gebruik te maken van de bemiddeling door het 
AA-team. Kwekel: “‘Houdt me op de weg bij pech’ is de slogan van het 
AA-team en pechhulp kent nou eenmaal geen grenzen.”

AA-team als vangnet voor pechhulp voor fleet & leasesector

Marry Kwekel (r) op de alarmcentrale van AA-Team
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Samenwerking Hello Professionals en Rebel Lease
Woensdag 7 september zijn de eerste 5 van 10 Hyundai’s i20 
afgeleverd van Rebel Lease aan Hello Professionals. 
Introductie van  Hello Professionals verliep via  
SuperShortLease direct gelieerd aan Rebel Lease.

Hello Professionals zocht naast een flexibele shortlease 
leverancier een leasemaatschappij die de behoefte aan groei 
kon invullen en vooral kon leveren in het beoogde segment 
en binnen de gestelde tijdlijnen. Op het moment worden alle 
zorgen rondom de flexibele auto’s volledig uit handen 
genomen door SuperShortLease zowel logistiek, belettering 
en natuurlijk de best mogelijke exploitatie. Op deze condities 
is de flexibele vloot al opgelopen tot 20 eenheden.

De steeds sterkere marktpositie van Hello Professionals vraagt 
nu ook om de inzet van een kern aan auto’s die langer ingezet 
kunnen worden. Binnen de bestaande opzet was Rebel Lease 
daarom de natuurlijke partner. Niet alleen aan de vraag kan 
voldaan worden maar misschien nog wel belangrijker 
Rebel Lease hangt aan de zelfde waarde als Hello 
Professionals, Passioneel, Transparant en Betrokken.

Er is gekozen voor de nieuwe Hyundai i20 die opvalt  vanwege 
zijn sportieve maar ook elegante design. De mild 
hybrid- technologie van deze auto zorgt voor 3-4 procent 
minder benzineverbruik en CO2-uitstoot. Vooral het laatste 
was voor Hello Professionals een belangrijk punt met oog op 
het milieu.

Wie is Hello Professionals
Hello Professionals is, met meer dan 20 jaar ervaring, 
gespecialiseerd in het samenbrengen van IT-professionals en 
opdrachtgevers. Hierbij kunnen opdrachtgevers zelf kiezen 
voor de wervingsoplossing die op dat moment het beste 
binnen de organisatie past; tijdelijk inhuren op basis van 
detachering, overname na een periode van inhuren of direct 
in vaste dienst. 

Met een groot netwerk in ICT-professionals weet 
Hello Professionals snel de beste match te maken. Dit doen ze 
vanuit de filosofie dat de Learnability van medewerkers en de 
cultuurmatch de belangrijkste succesfactoren zijn voor een 
langdurig partnership. Hello Professionals wil de 
verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal. Dat doen ze 
met volle energie voor elke sollicitant, medewerker of 
opdrachtgever. Ze kiezen bewust voor een persoonlijke en 
energieke aanpak die erop gericht is impact te maken bij 
klanten en in de carrière van IT-professionals.

Dit doen ze door helder en transparant te communiceren 
waarbij de mens centraal staat, zonder concessies. Ze gaan 
voor een duurzaam, kwalitatief partnership dat altijd gericht 
is op de lange termijn.

hello-professionals.nl

Wie is Rebel Lease
Iedereen maakt keuzes. Waar velen zich laten verleiden om 
gebaande paden te bewandelen, zoekt Rebel Lease graag het 
avontuur. We zijn een jonge, onafhankelijke 
autoleasemaatschappij met veel ervaring aan boord. Een 
ambitieuze club die zich durft te onderscheiden in de 
leasewereld. Enerzijds hebben tevreden klanten van 
Supershortlease de mogelijkheid om hun shortleasecontract 
om te zetten in een leasecontract. Anderzijds vinden nieuwe 
klanten hun weg naar onze flexibele oplossingen voor de 
langere termijn.  Met opvallend scherpe tarieven, zeker gezien 
de mate van service en het grote meedenkend vermogen van 
Rebel Lease.  Onder de vleugels van Kroymans Financial 
Services wil Rebel in vijf jaar groeien tot een top tien 
leasemaatschappij van Nederland zonder in te leveren op 
persoonlijkheid.

Rebellease.nl

professionals
Hell
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Familiebedrijven zijn al generaties lang het fundament onder onze economie. 
Ze staan te boek als degelijk en betrouwbaar omdat ze talloze jaren hun 
bestaansrecht hebben weten te bewijzen. Bij E. Lafeber is dat niet anders. 
De Goudse transportonderneming werd opgericht in 1820 en is gespecialiseerd 
in zwaar- en exceptioneel transport. Over exceptioneel gesproken: vlak na de 
bedrijfsovername kregen de zussen met een aantal ‘uitdagingen’ van doen, 
namelijk de stikstof- en PFAS-crisis, Brexit én tot overmaat van ramp: corona. 
“Niet de meest comfortabele uitgangspositie om een eeuwenoud familiebedrijf 
over te nemen”, aldus een schamper grijnzende Iris Lafeber. Beiden hadden 
bovendien compleet ander werk voordat zij het eigenaarsstokje van vader en oom 
overnamen. Desondanks staat het bedrijfsmotto ‘Doe het goed, of doe het niet’ 
nog fier overeind.

Volwaardige Lafebers
Het tweetal vormt een vrouwelijke directie in een bolwerk dat van oudsher 
wordt gedomineerd door mannen. Iris: “Het is absoluut een mannenwereld, 
maar gelukkig merken wij er steeds minder van. Natuurlijk werden Martine en 
ik aanvankelijk met een schuin oog aangekeken, maar toen wij lieten zien dat 
wij het wel degelijk in ons hebben, was het snel goed. Wij worden als volwaardige 
Lafebers gezien en dus zijn we snel geaccepteerd binnen de branche.” 
Martine vult aan: “Zelf zijn wij binnen het bedrijf helemaal niet zo bezig met die 
rol van man en vrouw. Ik denk dat het een voordeel kan zijn, een vrouwelijke 
directie. Je zou kunnen zeggen dat wij meer oog hebben voor zorg; voor onze 
klanten, maar ook voor het personeel. Iedereen is hecht met elkaar waardoor we 
altijd kwaliteit leveren. Daarnaast denk ik dat wij minder huiverig zijn om werk 
bij collega-bedrijven neer te leggen zonder de angst om klanten kwijt te raken. 
Wij leveren kwaliteit en daar staan wij voor.” Iris: “Bovendien zijn wij relatief jong 
en is er bij ons geen sprake van haantjesgedrag. Martine en ik vinden het vooral 
ontzettend belangrijk dat het werk consequent goed uitgevoerd wordt.”

Elektriciteit is nog geen alternatief
In de transportbranche, en bij E. Lafeber niet in de minste plaats, staan 
duurzaamheid en efficiency hoog op de agenda. Iris heeft er een uitgesproken 
mening over. “Komt er überhaupt wel een goed alternatief voor diesel, zeg 
de komende tien jaar? Dat vraag ik mij sterk af. Goed, we hebben één LNG-
truck, maar het LNG-aanbod is nog behoorlijk ondermaats. Voor ons is er 
op dit moment feitelijk geen passend alternatief voor diesel. Elektrische 
vrachtwagens kunnen voor sommige bedrijven een mooie tussenoplossing zijn, 
zeker binnenstedelijk, maar niet voor onze tak van transport. Bij ons weegt 
een geladen combinatie zomaar 160 ton, omgerekend kunnen wij dan tien tot 
zeventien kilometer rijden op een volle batterij. Om vervolgens gedwongen weer 
aan de lader te gaan.”

Uit Oostenrijks onderzoek is gebleken dat diesel nog steeds de meest ideale 
brandstof is voor E. Lafeber. Iris: “Moderne dieselmotoren hebben immers een 
zeer schone uitstoot en mogen zeker niet als vervuilend worden bestempeld, 
deze motoren en filtersystemen zijn namelijk erg goed doorontwikkeld. bp helpt 
ons hier bij. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een alternatief in de vorm van 
HVO100, een fossielvrije brandstof voor dieselmotoren die wordt gewonnen uit 
plantenresten, organisch materiaal, afval en restgrondstoffen. bp gaat er in 2022 
flink mee aan de slag en wil het netwerk steeds verder uitrollen. 

Iris en Martine Lafeber worden vanuit bp bijgestaan door implementation consultant Lisanne 

Dogterom (tweede van rechts) en accountmanager Miranda Klok (rechts).

Dus wie weet kunnen wij volgend jaar meer HVO100 tanken. Prijstechnisch is 
het wel minder interessant voor ons, maar als een opdrachtgever wil dat wij 
HVO100 tanken, dan kan dat en dan zal de meerprijs worden doorberekend. 
Kijken we nog iets verder, dan denken Martine en ik dat waterstof ook voor onze 
sector interessant kan zijn. Maar hoe lang gaat dat nog duren?”

Slim plannen
Bij E. Lafeber valt er vooral extra winst te behalen in het slim plannen het zo 
min mogelijk leeg terug hoeven rijden. Martine: “Een concreet voorbeeld? 
Twee klanten van ons moesten heien in de buurt van Groningen. Daar zijn 
nagenoeg geen vervoerders die dit soort machines kunnen verplaatsen, maar dat 
is wel noodzakelijk. Op maandag wilde de eerste klant een heimachine hebben 
staan. Dus reden wij vol heen en leeg terug. Dinsdag belde klant twee. Of er een 
heimachine gebracht kon worden. Dus weer vol heen en leeg terug. Vier uur 
per dag, op en neer, met vrachtwagens die 1 op 1 rijden. Dát doen we dus niet 
meer. Nu proberen wij die twee klanten aan tafel te krijgen om een efficiënt plan 
te maken omdat het beter is voor alle partijen. Zoiets vraagt heel veel van ons, 
maar als het lukt, dan voelt het als een succes en zo bespaar je écht iets 
met elkaar.”

Iris: “Wij zitten al sinds 2012 bij bp, dan bouw je echt wel wat op samen. Wat ons 
zo aanspreekt is de persoonlijke aanpak, onder meer van bp-accountmanager 
Miranda Klok. Het zakelijke en menselijke aspect is voor haar merkbaar 
waardevol en interessant. Daar komt bij dat Miranda goed luistert naar onze 
wensen, goed dóórvraagt en relevante kennis met ons deelt. Het koppelen 
van deze elementen zorgt ervoor dat er goede relaties worden opgebouwd 
en er oplossingen worden gevonden voor uitdagingen die er zijn. Daarnaast 
heeft bp een goede proactieve instelling als het gaat om verduurzamen. 
Concreet kan bp hier tot op zekere hoogte in bijdragen, soms is er simpelweg 
(nog) geen mogelijkheid voor. bp is voor ons hoe dan ook een partner die 
meedenkt op de langere termijn. Tja, wat kun je nog meer verwachten van je 
brandstofleverancier? De hulp die wij concreet van bp krijgen zit ‘m vooral in de 
ondersteunende diensten en dus in die proactieve communicatie.” Het is daarbij 
opvallend dat E. Lafeber door bp wordt ondersteund met een geheel vrouwelijk 
team. Miranda Klok is dus accountmanager en Lisanne Dogterom is als 
implementation consultant betrokken. Dogterom implementeert dus alles wat 
Klok met E. Lafeber bespreekt. Klok en Dogterom kijken samen met de directie 
van E.Lafeber continu naar zowel operationele als strategische verbeterpunten 
voor de mobiliteit.

Martine en Iris Lafeber namen in 2019 het transport-
bedrijf van hun vader en oom over. Daarmee was 
de zevende directiegeneratie van E. Lafeber een 
feit. Inmiddels loodsen de zussen het eeuwenoude 
familiebedrijf naar een goede, gezonde én duurzame 
toekomst. Een toekomst waar bp als vaste partner 
een bescheiden rol in speelt.

Klantcase bp & Lafeber

Voor ons is diesel 
de meest ideale 
brandstof

Het is absoluut een mannenwereld, maar 
gelukkig merken wij er steeds minder van
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De dagelijkse registratie en declaratie van woon-
werkverkeer, zakelijke reizen en thuiswerkdagen wordt 
door medewerkers vaak als lastig en tijdrovend ervaren. 
Zeker nu steeds meer mensen hybride werken waardoor het 
complexer wordt, fouten en ‘uitstelgedrag’ van werknemers 
op de loer liggen. Tegelijkertijd willen (en straks: moeten!) 
werkgevers inzicht geven in de CO2-uitstoot van alle 
mobiliteit. Het Fynch Mobility platform moet hierin uitkomst 
bieden voor alle partijen. En het heeft een ‘impactmissie’, 
benadrukt Serge van den Berg van Fynch Mobility. Een 
missie gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot.

Fynch Mobility stimuleert duurzame mobiliteit met tevreden medewerkers en een perfecte administratie als resultaat

Faciliteer het mobiliteitsbeleid waar 
je werknemers van zullen houden!

Die missie begon al in 2019 bij de oprichting van Fynch Mobility. Grote klanten, 
waaronder Arcadis, Stedin en Vinci, gingen er voortvarend mee aan de slag.  
Dit veranderde begin 2020 met het uitbreken van de pandemie. Leaseauto’s 
stonden stil en brandstofreductie was plots niet meer top of mind. Al snel werd 
door Fynch ingehaakt op het faciliteren van brede mobiliteit en vooral op de trend 
die onomkeerbaar bleek te zijn: het thuis- of hybride werken. Nu vanaf volgend 
jaar nieuwe verplichtingen gaan gelden om alle zakelijke mobiliteit en daaraan 
gepaarde CO2-uitstoot te registreren, nemen de zaken bij Fynch weer een vlucht. 

Dat begon eigenlijk al begin dit jaar, toen werkgevers geen vaste onbelaste 
reiskostenvergoeding meer mochten uitbetalen aan hun werknemers, 
zegt Serge van den Berg. “Ons platform, inclusief de app, ondersteunen 
medewerkers en managers bij het foutloos administreren van alle zakelijke 
mobiliteit, woon-werkverkeer en thuiswerkdagen met bijbehorende CO2-
uitstoot. Ons gedragsveranderingsprogramma stimuleert duurzaam en vitaal 
reizen en werken door inzicht te geven in de persoonlijke footprint en het 
toepassen van gamification. Het biedt ook de mogelijkheid een gedifferentieerde 
kilometervergoedingen uit te keren en we belonen gewenst gedrag via ons eigen 
beloningsprogramma. Met ons platform kunnen we aansluiten op zo’n beetje 
ieder HR-systeem bij onze klant. Fynch zet het declareren van thuiswerkdagen 
en zakelijke ritten voor medewerker en manager op auto-pilot.”

Hogere vergoeding
Het gemak van Fynch schuilt hem vooral in het gebruik van de app. Op stand 
‘auto-sensing’ gaat het systeem vanzelf aan bij het begin van een reis en het 
registreert automatisch of er bijvoorbeeld sprake is van een treinreis, autorit 
of fietsrit. De app kan dit overigens ook handmatig of met start-stop functie 
faciliteren. Omwille van de privacy kan automatische registratie ook gewoon 
uit worden gezet. Hierdoor wordt het mogelijk om de app als werkgever aan te 
bieden aan alle medewerkers zonder problemen rondom privacy of de AVG.  

Naast het platform en de app is een ander belangrijk onderdeel de Fynch 
Mobility Configurator. Daar wordt feitelijk het mobiliteitsbeleid van de werkgever 
overgenomen, zoals de hoogte van kilometervergoedingen per vervoersmiddel 
en thuiswerkdagvergoeding. “Waarbij die vergoedingen kunnen variëren. 
Fietskilometers kan je bijvoorbeeld een hogere vergoeding toekennen dan de 
oude privé-dieselauto. Ook de thuiswerkvergoeding wordt erin opgenomen 
waarbij het meteen uitsluit dat je tijdens een thuiswerkdag bijvoorbeeld een 
woon-werkrit declareert”, aldus Van den Berg. Overigens kunnen ook de 
renteloze leningen voor aanschaf van een e-bike worden opgenomen; iets wat 
werkgevers momenteel veel doen, ziet Van den Berg. Werknemers lossen de 
leningen dan af met de kilometervergoeding, wat wordt gefaciliteerd binnen  
het Fynch Platform.

CO2-uitstoot per medewerker
Binnen het platform bestaat ook de Fynch Impact Monitor. Daar krijgt de 
werkgever inzicht op bedrijfsniveau in de CO2 uitstoot, vervoersmiddelen gebruik, 
beweegtijd medewerkers en spitsmijden. Een monitor waarop alle auto, fiets- of 
OV-kilometers staan, zelfs de wandelkilometers. Uit de in de app verzamelde 

gegevens, over reisgedrag en precieze auto-informatie op basis van kenteken, 
kan de CO2 uitstoot per medewerker precies worden berekend. 

Deze Impact Monitor bevat straks gegevens voor de verplichte CO2-registratie 
die per 1 januari a.s. ingaat voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. 
Daarnaast is het voor leaserijders, die geen kilometervergoeding krijgen, zaak 
om onderscheid te maken tussen woon-werk, zakelijke of privékilometers, 
iets wat gemakkelijk in de app kan worden aangegeven. “Met één druk op de 
knop krijgt een werkgever de rapportages binnen. Deze oplossing is ook prima 
geschikt voor leasemaatschappijen, enkelen werken er al mee. Het alternatief 
is meestal een kastje inbouwen in de auto, maar dat is een dure oplossing. Met 
onze oplossing zijn ze bovendien binnen twee weken live!”

Gedragsverandering
Onderdeel van het Fynch-platform is het gedragsveranderingsprogramma 
dat in eerste instantie draait om inzicht geven in de ontwikkeling van de 
persoonlijke CO2 footprint, reisgedrag en vitaliteit. Gamification en social 
rewards worden ingezet als positieve prikkel bij werknemers - hoe presteer jij 
ten opzichte van benchmarks? Het gebruik van positieve prikkels stimuleert 
medewerkers gewenst gedrag te laten zien, benadrukt Van den Berg. “Naast een 
gedifferentieerde kilometervergoeding ontvang je voor iedere fiets- of wandelrit, 
thuiswerkdag of rit buiten de spits coins. Deze coins kun je in de shop uitgeven 
aan (kortingen op) duurzame producten.”

Het geheel moet leiden tot het terugdringen van de footprint; er kan zelfs een 
CO2-budget worden toegevoegd. In Rotterdam loopt er momenteel een pilot 
waarbij berijders geld terugkrijgen als ze onder hun CO2-plafond blijven. En 
als dit meer is, moet er een symbolisch bedrag worden betaald aan een goed 
doel. Dat bedrag wordt vervolgens door de werkgever verdubbeld. “Fynch 
wordt vaak ingezet als er een nieuw mobiliteitsbeleid wordt geïmplementeerd. 
Daar zitten tegenwoordig nogal wat variabelen in, bedoeld om medewerkers 
zo duurzaam mogelijk te laten reizen. Het gevaar bestaat dan dat er een 
administratief gedrocht wordt opgetuigd, maar met Fynch los je dat eenvoudig 
op. Ook werknemers zijn blij met de Fynch app, het scheelt ze een tijdrovend 
declaratieproces en ze dragen bij aan CO2-reductie. Daarom onze oproep richting 
werkgevers: faciliteer het mobiliteitsbeleid waar je werknemers van 
zullen houden!” www.fynchmobility.com 
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Steeds meer elektrische auto’s 
betekent ook steeds meer 
afgedankte batterijen…

ARN zamelt zowel lithium-ion 
startaccu’s als aandrijfbatterijen in. In 
dat zorgvuldige traject zijn hoofdrollen 
weggelegd voor veilige demontage, 
opslag en transport. Batterijen die nog 
goed zijn, kunnen via een gespecialiseerd 
bedrijf een tweede leven krijgen, bijvoorbeeld 
voor de opslag van zonne-energie. Andere 
batterijen gaan naar een recyclingbedrijf, dat de 
kostbare grondstoffen terugwint. Autoproducenten en 
-importeurs zijn verplicht om ‘end-of-life’-batterijen weer 
terug te nemen, maar zij kunnen die verantwoordelijkheid 
delegeren door deel te nemen aan het ARN Beheerplan. ARN 
geeft zo uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid 
voor de meeste Nederlandse auto-importeurs en brengt 
jaarlijks verslag uit aan de overheid over het aantal 
ingezamelde batterijen en de recyclingprestatie. De 
wettelijke recyclingeis van minimaal 50% van het gewicht van 
de lithium-ion batterijen wordt ruimschoots gehaald. 

Ga naar https://arn.nl/batterijen
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Na BMW (i4) maken nu ook de nieuwste volledig elektrische Audi-modellen (de Q4 e-tron & Sportback) 
deel uit van het groeiende portfolio van EV’s waarvoor Hankook op maat gemaakte banden levert voor 
eerste montage: de Hankook Ventus iON S. Deze maand september komt de bandenfabrikant ook met de 
Hankook Winter i*cept iON. Lage rolweerstand, extreem laag afrolgeluid en een hoog draagvermogen. 
Aldus enkele kenmerken. En ontworpen voor het hoge koppel van EV’s. 

De stilste band van de EV-klas… 

In mei 2022 heeft de fabrikant van premium banden 
Hankook de Ventus iON S geïntroduceerd, 
de eerste zomerband in een nieuwe 
productreeks die specifiek voor 
elektrische voertuigen is ontworpen. 
Het bedrijf wil op deze manier 
een beslissende bijdrage 
aan de mobiliteitstransitie 
naar emissievrije 
voertuigen leveren door 
de bandenkeuze uit te 
breiden. De nieuwe 
zomerband is een pionier 
in de nieuwe wereldwijde 
“iON”-bandenfamilie 
die is ontworpen voor 
premium elektrische 
voertuigen en die in deze 
maand september ook de 
Hankook Winter i*cept iON 
zal omvatten.

De nieuwe band wordt onder 
meer gekenmerkt door een lagere 
rolweerstand, extreem laag afrolgeluid 
en een hoog draagvermogen. 
Voor bestuurders van elektrische auto’s 
betekent dit een grotere actieradius per batterijlading 
en een betere rijervaring dan met conventionele banden. 
Bovendien zijn de nieuwe producten van Hankook iON in het bijzonder 
ontworpen voor het hoge, direct beschikbare koppel van krachtige 
elektrische voertuigen.

Ultra-sterke aramidevezels
De nieuwe Hankook Ventus iON S voldoet, door een uitgebreide 
reeks technische maatregelen, aan de hoge eisen die dagelijks 
aan EV-banden worden gesteld. In het bijzonder heeft Hankook de 
hogere voertuigmassa van elektrische voertuigen – veroorzaakt 
door het aanzienlijke gewicht van de aandrijfbatterijen – 
gecompenseerd met een groter draagvermogen. Zo gaan 
ultra-sterke aramidevezels de vervorming effectief tegen 
die veroorzaakt worden door het bijzonder hoge koppel 
van elektrische voertuigen. Ook het loopvlakmateriaal, een 
verbinding met een hoog aandeel natuurlijke hars, zorgt voor een 
uitmuntende duurzaamheid en verminderde slijtage. 

Het hoge silicagehalte biedt bovendien op microniveau grip op een 
nat wegdek door de vorming van een gevaarlijk waterlaagje tussen 
het wegoppervlak en de banden tegen te gaan. Een ander bijzonder 
kenmerk van deze nieuwe compound is het hoge aandeel natuurlijke oliën. 
Dit maakt iON-producten niet alleen in het algemeen duurzamer, 
maar heeft ook een positieve uitwerking op de levensduur van de iON. 
Dat betekent dat er minder materiaal nodig is voor consistente prestaties, 
en een gewichtsbesparing tot één kilogram per band verbetert de rolweerstand.

Geïntegreerde Sound Absorber-technologie
Een van de bijzondere eigenschappen van de Ventus iON S is de aerodynamische 
optimalisatie waarmee mogelijkheden voor meer efficiëntie en een grotere 

actieradius kunnen worden benut. 
Het profiel is zo ontworpen dat 
luchtweerstand wordt verminderd. 
Verder werd in de ontwikkeling 
gestreefd naar zo stil mogelijke 
afrolkarakteristieken, in het 
bijzonder omdat dit aspect 
veel aandacht krijgt wanneer 
er geen verbrandingsmotor 
meer in de wagen is die geluid 
maakt. Daarom is het des te 
belangrijker dat de geïntegreerde 
Sound Absorber-technologie 
van Hankook samen met het 
geluiddempende loopvlakontwerp 
het geluidsniveau in de wagen 
merkbaar vermindert.

Technici van Hankook hebben de 
verminderde rolweerstand weten te 

realiseren met behoud van de kwaliteit 
van andere uiteenlopende prestaties. 

Dit is gecertificeerd door TÜV SÜD in een 
onafhankelijke vergelijkende test tussen 

concurrerende producten uit het premium segment. 
Wanneer de Hankook Ventus iON S op gebruikelijke premium elektrische 
voertuigen wordt gemonteerd, is hij duidelijk superieur zonder dat er concessies 
worden gedaan aan andere belangrijke criteria. Hij bereikt ook de beste waarden 
voor remprestaties op zowel een nat als een droog wegdek. Bovendien is het de 
stilste band in de test.

Groot potentieel voor vermindering van CO2 
in de vervangingsbranche

Speciale banden voor elektrische voertuigen worden 
steeds belangrijker in de vervangingsbranche. Volgens 

prognoses van de informatiedienst IHS Markit zal 
het wereldwijde aandeel van batterijaangedreven 

elektrische auto’s in de totale autoverkoop 
jaarlijks met 36,6% toenemen, van het huidige 
marktaandeel van 6,4% tot 29,5% in 2028. Omdat 
banden van Hankook iON het mogelijk maken 
om meer kilometers per batterijlading te rijden 
in vergelijking met standaardbanden, kunnen 
ze ook een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verminderen van de CO2-uitstoot van het 
wegverkeer. Sanghoon Lee, president van 
Hankook Tire Europe: “Met de introductie van 
de Ventus iON S, als de eerste band in een 
nieuwe reeks, speelt ons bedrijf in op de snel 

stijgende vraag naar elektrische voertuigen en de 
daarmee samenhangende behoefte aan geschikte 

banden, die ook vervangen zullen moeten worden. 
Met een verbeterde actieradius per batterijlading 

zal deze nieuwe generatie banden helpen om de 
efficiëntie van elektrische voertuigen in het dagelijks 

gebruik verder te optimaliseren. Het doet ons veel 
plezier dat dit al is bevestigd door onafhankelijke 

instituten.”

Hankook met groeiend portfolio (winter)banden specifiek voor elektrische auto’s
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Daan Emons is CEO van de Emons Group, een internationaal opererend transportbedrijf. Bij Emons staan de mensen, 
duurzaamheid én partnerships centraal. “Als je door verkeerd tankmanagement je winst vergooit, dan is dat een 

kwalijke zaak en dus moeten we bovenop die data zitten. Zeker met de huidige brandstofprijzen. Data van bp helpt daarbij.”

Klantcase bp & Emons Group

Emons Group optimaliseert verder 
dankzij real time data van bp

Daan Emons bestuurt het familiebedrijf vanaf zijn geboortegrond in het Noord-
Limburgse Milsbeek. Letterlijk, want op de fundamenten van waar nu het 
Emons-hoofdkantoor staat, stond ooit zijn ouderlijk huis. “Ik weet niet beter dan 
dat dit bedrijf er is. Het is tachtig jaar geleden gestart door mijn grootouders. 
Mijn vader en twee broers zijn vervolgens ingestapt, hebben de onderneming 
internationaal uitgebouwd en zestien jaar geleden ben ik ingestroomd. In 2016 
nam ik officieel het CEO-stokje van mijn vader over. Innovatie zit al die jaren al 
in ons dna. Vroeger kregen we al de vraag of we bijvoorbeeld een extra hooibaal 
konden meenemen door de techniek anders op te zetten. Ook nu nog blijven we 
onszelf vragen stellen of iets beter kan. Natuurlijk leven we nu wel in een heel 
andere tijd. Als je de laatste zeventig jaar vergelijkt met de laatste vijf jaar – en 
de ontwikkelingen die spelen in de markt tegenover elkaar zet – dan is er in de 
afgelopen vijf jaar misschien wel evenveel gebeurd als in de laatste zeventig.”

Making Connections
De belangrijkste vraag voor Daan Emons was: waar wil ik dit bedrijf naartoe 
brengen? De Emons Goup levert al tachtig jaar innovatieve vervoersoplossingen 
met de focus op kostenefficiency, duurzaamheid en hoogwaardige oplossingen. 
Emons: “Neem onze 2WIN doubledeck-trailer. Hiermee leveren wij 63 procent 
meer laadvolume per transport. Twee van deze 2WIN-trailers kunnen evenveel 
vracht vervoeren als drie conventionele trailers.” Met als logisch gevolg:  
lage transportkosten per pallet én significante CO2-besparingen.

“Als onderdeel van ons digitaliseringsprogramma Making Connections werken 
we met software die bedoeld is om het onze chauffeurs zo makkelijk mogelijk 
te maken, om hén centraal te zetten. Hoe kunnen we dit faciliteren? Het is nu 
nog niet het geval, maar ik zie het zomaar gebeuren dat wij hierin met bp in de 
toekomst, verbreding gaan zoeken. Hoe kunnen wij de faciliteiten onderweg goed 
krijgen voor de chauffeurs, zodat hun vak bestaansrecht houdt?”

Een partner die je scherp houdt
Voordat de Emons Group in 2016 voor bp koos, overwoog Emons vanzelfsprekend 
ook andere gegadigden. Het bedrijf was toe aan een nieuwe impuls. 

bp wilde een volgende stap zetten in de wereld van de fleetowners. “bp had toen 
een goed verhaal. Uiteraard wilden wij goede condities, alsmede een sluitend, 
Europees dekkend netwerk. Gedurende een leerproces hebben wij elkaar steeds 
beter gevonden. Als het gaat om de backoffice, de aansluiting met bp en de data-
ontsluiting die wij nodig hebben om dagelijks te kunnen sturen, dan zijn er flink 
wat stappen gezet. Daarnaast verwacht ik dat leveranciers met ons meedenken. 
Of liever zeg ik: partners. Ik zie samenwerkingen als partnerships. Hier zijn wij erg 
kritisch, alles moet megagestroomlijnd lopen en ik wil scherp worden gehouden 
door mijn partners. Ik moet niet degene zijn die zegt: daar zit iets fout. Dat moet 
ook écht vanuit onze partner komen.”

Proactiviteit en duurzame relaties
En dat is het geval. bp en Emons hebben elkaar echt gevonden. Emons: 
“bp heeft zijn naam waargemaakt, er is meer dan voldoende proactiviteit. 
Ik ga voor een duurzame relatie, maar verlang ook de best mogelijke uitkomst. 
Als onderneming moet je in mijn optiek dan ook enorm flexibel en creatief zijn; 
de organisatie zelf, de mensen, de systemen en onze partners. Om de markt die 
morgen gaat veranderen vandaag te kunnen volgen. Hier screenen wij 
onze mensen en partners ook op. Onze klanten en opdrachtgevers verlangen 
deze flexibiliteit en creativiteit, en zij zetten daar met onze organisatie 
hoog op in. Zoiets als duurzaamheid, dat moet aanslaan bij de klanten. 
Die willen er doorgaans niet de hoofdprijs voor betalen, liefst mag het 
maximaal evenveel kosten als het alternatief. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, 
die zien duurzaamheid juist als extra meerwaarde.”

Real time data dankzij de BP Tolbox en FleetExpert
De BP Tolbox was voor de Emons Group eveneens een belangrijke factor. 
Als vervoerder moet je immers kort op de bal zitten, de marges zijn enorm 
belangrijk en je wilt het liefst real time inzicht. En dat kon bij bp. Emons: 
“We hebben met de BP Tolbox een mooi alles-in-een-product om alle 
“onderwegkosten” goed in kaart te krijgen. Dit maakt het ook voor de chauffeur 
eenvoudiger. Het is onze taak om hem zoveel mogelijk te ontlasten zodat 
hij zich kan richten op zijn werk. Ons netwerk lijkt mooi stabiel, maar het 
verandert elke dag. Er valt en klant weg of er komt er één bij. Dan moet onze 
brandstofaanbieder ook flexibel zijn. Samen verloren kilometers voorkomen en 
kijken naar strategisch plekken. Hierin hebben bp en Emons elkaar ook goed 
gevonden, en in lijn met onze slogan: making connections.”

Als je de laatste zeventig jaar vergelijkt  
met de laatste vijf jaar dan is er in de 
afgelopen vijf jaar misschien wel evenveel 
gebeurd als in de laatste zeventig

Brandstof- en toltransacties
Er zijn op het moment veel ontwikkelingen gaande op tolgebied. 
BP FleetExpert biedt een compleet overzicht van de belangrijkste aspecten 
van het wagenpark, met aanpasbare rapportages en geavanceerde data. 
Emons: “bp heeft zelfs een speciale tool gebouwd om ons sneller inzicht te 
geven in brandstof- en toltransacties. We beschikken hierdoor over meer 
real time data. Data van bp die wij gebruiken om te kunnen optimaliseren. 
Om brandstofkosten te analyseren bijvoorbeeld, maar ook de rendabiliteit 
van een opdracht, van een rit zelfs. Als je door verkeerd tankmanagement 
je winst vergooit, dan is dat een kwalijke zaak en dus moeten we bovenop 
die data zitten. Zeker met de huidige brandstofprijzen. TCO wordt immers 
steeds groter en belangrijker voor ons. Het duurt niet lang meer en dan zit 
bp naast ons bij het maken van de offerte, met als doel optimale condities 
te realiseren voor onze klandizie. Hier zouden wij eigenlijk naartoe willen, 
zodat we het maximale uit de samenwerking kunnen halen.”
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Wat WeGo eigenlijk doet is het ‘digitaliseren’ van hele bedrijfsvloten, zegt 
WeGo-directeur Peter de Jong. “Wij zorgen ervoor dat voertuigen efficiënt 
door meerdere mensen gebruikt kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat 
sleuteloverdracht niet meer nodig is en sleutels dus ook niet meer kwijtraken. 
Wij zorgen ervoor dat de ritregistratie op orde is, dat de technische toestand van 
het voertuig bekend is via telematica, dat schade gemeld kan worden en of het 
voertuig schoongemaakt moet worden.”

Het gebruiken van het voertuig  gaat tegenwoordig meestal met de app maar kan 
ook nog altijd met bijvoorbeeld de bedrijfspas van de werknemer. Deelfietsen 
worden op precies dezelfde manier als auto’s gebruikt in het platform. “Dat 
is erg handig voor de medewerkers maar ook voor de vlootmanager en zorgt 
voor overzichtelijke facturen. Daarbij kunnen wij ook de techniek verzorgen 
voor auto’s die alléén ritregistratie nodig hebben vanwege bijtelling, dus zonder 
reserveringen. En dan naar keuze met of zonder startblokkering, met of zonder 
aansturing van portieren. Zit allemaal in hetzelfde platform.”

Veel grote klanten hebben namelijk een gemixt platform met deelauto’s en 
fietsen maar ook auto’s met alleen ritregistratie. En dan nog app en pasgebruik 
door elkaar. Deze zelfde grote klanten hebben vaak de wens vanuit security en 
accuraatheid, dat bestuurders in het platform automatisch gesynchroniseerd 
worden met het personeelsbestand en dat er via Single Sign On (SSO) ingelogd 
kan worden. “Ook wensen grote partijen dat rijbewijzen online gecontroleerd 
worden, niet alleen bij ‘onboarding’ maar bij elke reservering, zonder dat de 
bestuurder daar last van heeft. WeGo is een partij die deze combinaties allemaal 
goed kan invullen”, aldus De Jong.

Hybride werken is daarbij een belangrijke aanjager 
Dat is alleen de techniek, maar bij autodelen gaat het vooral om andere zaken, 
benadrukt de directeur. “Succesvol autodelen draait niet om techniek, het gaat 
om gebruikers. Daar moet je goed voor zorgen. Deelautogebruik moet net zo 
makkelijk zijn als een eigen auto, of misschien zelfs wel makkelijker. Wie wil er 
nog een sleutel als je de auto of fiets met je app kan gebruiken? Daarom hebben 
we bij WeGo altijd al een 24/7 helpdesk gehad voor allerhande vragen die vaak 
verder gaan dan alleen ‘autodeelvragen’. Die support is enorm belangrijk, dat 
wordt wel eens vergeten. En natuurlijk moet je het hele proces nauwkeurig 
inrichten. Wie mag waar in rijden, welke tarieven zijn van toepassing zakelijk, 

privé, wie zijn de beheerders, wat zijn hun rechten (wat kunnen ze zien), SLA’s 
dataverwerkingsovereenkomsten, waarin zaken als dataveiligheid zijn geregeld. 
Heel belangrijk dat laatste, we werken immers met nogal wat privacygevoelige 
data, we hebben dan ook niets voor niets het ISO 27001 certificaat voor 
dataveiligheid in huis.”

Veel van die klanten komen binnen via leasemaatschappijen, dealerbedrijven, 
professionele wagenparkbeheerders-bedrijven en intermediairs. Want ook die 
partijen zien de vraag naar flexibiliteit en duurzaamheid ten aanzien van de 
mobiliteit groeien. Zij krijgen de vragen van hun zakelijke klanten en kunnen 
die vragen met WeGo techniek invullen. Het hybride werken is daarbij een 
belangrijke aanjager. Gek genoeg is ook de schaarste aan auto’s een versneller 
van de acceptatie van autodelen, ziet De Jong. Worden er geen auto’s geleverd? 
Dan worden de bestaande auto’s gedeeld. Traditionele leaseauto’s worden niet 
altijd even efficiënt ingezet, wat zorgt voor auto’s die veel stilstaan en waar 
ook nog eens hoge maandelijkse kosten aan verbonden zijn. En de drempels 
van weleer voor autodelen zijn inmiddels weg, concludeert De Jong. “Kastjes 
in de auto? Geen probleem meer. Welke verzekering? Ook verzekeraars 
zijn er inmiddels achter dan het schadeprofiel van autodelers, helemaal die 
binnen een ‘warme kring’ zoals bij bedrijven, gemiddeld gunstiger afsteekt 
dan bij arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s. Het hele spul is, zeg maar, flink 
geprofessionaliseerd.”

Dure EV als gezinsauto
Naast het succes van autodelen bij zakelijke vloten zijn er ook steeds meer 
aanvragen vanuit het hele land, waarbij bijvoorbeeld bewoners van een bepaalde 
wijk voor een deelauto willen gaan. En dan specifiek een elektrische deelauto. 
De Jong: “Maar weinig particulieren kunnen een nieuwe elektrische auto kopen, 
tweedehands is vaak ook geen optie. Maar met 10 of 20 man kan dat natuurlijk 
wel. Dat zien we nu gebeuren. WeGo zorgt er zo voor dat iedereen toegang heeft 
tot duurzame mobiliteit en niet alleen de zakelijke rijder. Het zijn overigens zeker 
niet meer de kleinste auto’s die dan worden ingezet als deelauto’s in wijken, 
laatst was er nog een Kia EV6 die we hebben aangesloten. De maandelijkse 
opbrengst van zo’n auto voor de provider is 2x zo hoog als het leasecontract 
van de auto. Commercieel kan het dus nog uit ook. Dit komt vooral doordat de 
wijkbewoners een maandabonnement betalen en vaak veel kilometers rijden per 
reservering. Gemiddeld tussen de 200 en 300km. Vaak beslaan reserveringen 
ook meerdere dagen en worden de deelauto’s ook gewoon gebruikt om met 
vakantie te gaan (tegen speciaal vakantietarief). Die dure elektrische auto is nu 
als deelauto ineens prima betaalbaar 
en fungeert bij veel huishoudens nu als 
gezinsauto. Soms hebben bewoners 
er nog een kleine goedkope eigen auto 
naast, maar vaak hebben ze gewoon geen 
eigen auto meer. Deze deelauto’s in de 
wijken werkt door het hele land, zeker 
niet alleen in de grote steden. Werkelijk 
door het hele land zijn er deelauto’s 
in wijken waar WeGo techniek in zit, in 
stad en ommeland. Je ziet ze niet, want 
ze hebben geen stickers, maar ze zijn 
overal. Zo zie je dat autodelen nu écht 
ingeburgerd raakt.” 

WeGo groeit en is daardoor op zoek naar 
mensen. Er staan diverse vacatures op de 
website van WeGo (wegocarsharing.com).

WeGo is bekend als grootste platformbouwer in Nederland 
voor deelgebruik van auto’s en fietsen. Daarbij concentreert 
WeGo zich vooral op zakelijke vloten en deelauto’s in de wijk 
via verschillende providers. Zoals bekend levert WeGo geen 
deelauto’s of fietsen maar alleen de techniek. Er rijden nu 
zo’n 8000 auto’s, rond de 1000 fietsen en een paar scooters 
met WeGo technologie rond. In Nederland, België, Duitsland 
en Zwitserland. “Succesvol autodelen draait niet om de 

techniek of het voertuig, het gaat om de 
gebruikers. Daar moet je goed voor zorgen”

WeGo digitaliseert complete wagenparken

Succesvol autodelen draait niet om 
techniek, het gaat om gebruikers
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Recoy biedt een real-time optimalisatieplatform waarmee fleetowners hun voertuigen kunnen laden op de momenten 
dat de stroomprijs laag of zelfs negatief is, wat de afgelopen maanden meer dan 10 cent per kWh kon opleveren. 
Ook bij bi-directioneel laden kunnen de prijsschommelingen maximaal worden benut met de technologie van het 
bedrijf. In gesprek met de oprichters van het bedrijf dat qua marktontwikkelingen de wind in de zeilen heeft.

Recoy: 

Altijd laden voor de scherpste prijs

Nu de stroomprijzen de pan uit rijzen, kunnen de kosten van het laden voor 
bijvoorbeeld transportbedrijven die (deels) zijn overgestapt op elektrische 
voertuigen het verschil maken tussen winst en verlies. Met behulp van slimme 
technologie weten ze bij Recoy wanneer de stroomprijs het laagst zal zijn, of 
wellicht zelfs negatief, en wanneer het laden het voordeligst is. Daarbij houden 
ze rekening met de vertrektijd en de State of Charge van de voertuigen die deel 
uitmaken van het wagenpark, zodat de voertuigen altijd op tijd opgeladen zijn. 
“De stroomprijzen in Nederland veranderen per kwartier, maar weinig mensen 
weten dat”, aldus Sjoerd Wittkampf, medeoprichter van het bedrijf. “Fleetowners 
kunnen flink besparen op de laadkosten.” De andere oprichter van het bedrijf 
Robert Kleiburg, vult hem aan. “De besparingen die we gerealiseerd hebben door 
op de juiste kwartieren te laden, kwamen afgelopen maanden uit op meer dan 
10 cent per kilowattuur. Dat is met uitgesteld laden op relatief langzame laders, 
op fast chargers en met V2G is nog veel meer mogelijk.”

Vehicle-to-Grid (‘V2G’) is al mogelijk
En dan zijn er nog de momenten waarop de stroomprijs juist heel hoog is en 
bedrijven geld kunnen verdienen door te ontladen. Recoy levert de technologie 
ook voor stationaire batterijen, die de elektriciteit die voor de laagste prijs wordt 
ingekocht opslaan en ook kunnen terugleveren. “Voor bussen en vrachtwagens 
is V2G ook mogelijk. Veel mensen denken dat die technologie pas over 5 tot 6 
jaar gebruikt kan worden, maar het kan vandaag al”, aldus Wittkampf. “Daarmee 
kun je ook profiteren van hele hoge prijzen. Dat gebeurt overigens allemaal 
volautomatisch, je hoeft niet zelf te monitoren wanneer de pieken en de dalen 
in stroomprijs zich voordoen.” Het door Recoy ontwikkelde systeem werkt ook 
op elektrolyzers die waterstof produceren, die ook slim aangestuurd kunnen 
worden. “Stationaire batterijen zijn voor fleet owners steeds meer noodzakelijk 
om hun elektrificatieplannen te kunnen realiseren. Door congestieproblemen 
kunnen ze van de regionale netbeheerder geen zwaardere netaansluiting 
krijgen. Met een batterij kunnen ze de netaansluiting beter benutten”, vertelt 
Wittkampf. “De capaciteitsproblemen staan de wensen van bedrijven om te 
gaan elektrificeren soms in de weg. Recoy werkt onder meer samen met Albert 
Heijn op dit vlak, dat in zijn distributiecentrum in Zaandam al 10 elektrische 
vrachtwagens heeft rondrijden en dit snel verder wil opschalen.

De zero emission-zones in grote steden zijn een primaire drijver in deze 
ontwikkeling, net als het doel om emissievrij te worden. Recoy biedt zijn 
product overigens ook als white label-oplossing aan leasemaatschappijen 
die energieleverancier willen worden, zodat zij hun klanten een goedkopere 
laadoplossing kunnen bieden.

Grote kansen voor bedrijven met zonnepanelen
Wittkampf ziet met name een hele grote kans in het geval van distributiecentra 
die zijn voorzien van zonnepanelen. “Vanuit de EU is er voor leveranciers van 
brandstoffen de verplichting om hernieuwbare brandstofeenheden (HBE) 
te kopen. “Daarbij moet een bepaald deel van de brandstofmix bestaan uit 
biobrandstoffen of duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een bedrijf stroom 
betrekt uit zonnepanelen op eigen dak, krijgt het vier keer zoveel HBE’s 
toegekend. Dat is een goede stimulans voor elektrificatie van de vloot.”
“Als er zonnepanelen op het dak van een distributiecentrum liggen, proberen we 
zoveel mogelijk van de opgewekte stroom ook daadwerkelijk in een vrachtwagen 
te krijgen”, aldus Wittkampf. “We kunnen voorspellen hoeveel stroom er wordt 
opgewekt en laden dan eerst de voertuigen die er staan, vervolgens laden we de 
stationaire batterij. Daardoor hoeven bedrijven zo min mogelijk terug te leveren, 
waarbij je altijd minder krijgt voor de stroom die je verkoopt dan je inkoopt. 
Tenzij er op dat moment hele hoge prijzen zijn natuurlijk”

Maximaal lage prijzen benutten met snelladen
Volgens hem denken veel bedrijven dat je het beste voor een langzamere en 
goedkopere AC lader kunt kiezen, maar Wittkampf bestrijdt dat. “Als je kunt 
snelladen, kun je de momenten dat er een lage stroomprijs is beter benutten. 
Als je tien keer zo snel kunt laden, kun je een voertuig in een half uur bijna 
helemaal volladen. Met een langzame lader moet je op veel meer dure 
momenten laden. Bovendien hebben je chauffeurs minder wachttijd, heb en 
levert het je meer flexibiliteit in je planning op.”

Recoy is een strategische partnership aangegaan met Heliox, dat snelladers 
levert. “Daardoor kunnen we volledig geïntegreerde laders aanbieden die zijn 
voorzien van onze slimme aansturing, Deze laders zijn uitgebreid getest en 
functioneren perfect.”Toch is Wittkampf wel zo eerlijk om te zeggen dat het niet 
veel winst kan realiseren voor bedrijven die voor het begin van gas-crisis hun 
stroomprijs voor lange tijd hebben vastgelegd. “Maar bij bedrijven waarvan zo’n 
contract binnenkort afloopt, zitten ze met de handen in het haar. Zij moeten dan 
misschien wel 10 keer zoveel gaan betalen voor stroom. Voor transportbedrijven, 
die vaak al geen al te hoge marges hebben en waarbij het om centen per 
kilometer gaat, kan dat het verschil maken tussen winst en verlies. En dan 
kunnen we wel een helpende hand bieden.”

Fleetowners kunnen flink besparen 
op de laadkosten
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Allianz verzekeringen verzorgt de verzekering van grote 
wagenparken van leasemaatschappijen, dealernetwerken  
en bedrijven. Jordi Backx weet als geen ander wat een  
goede wagenparkverkering in deze transitietijden behelst: 
een goed preventiebeleid met, onder andere, de inzet van data. 
Want het gezond houden van een park houdt de kosten binnen 
de perken, biedt duurzaamheid (CO2-beperking!) en voorkomt 
leed (en uitval van personeel). Wat is het geheim achter een 
goede wagenparkverzekering?

Allianz en het geheim van een goede wagenparkverzekering

Een goed preventiebeleid 
houdt het wagenpark gezond

Allianz is het sterkste wereldwijd opererende verzekeringsmerk volgens het  
deze zomer gepubliceerde BrandFinance Global 500. Het bedrijf staat op 
nummer 30 op deze ranglijst van meest waardevolle merken ter wereld. 
Daarmee is Allianz de nummer 1 als het gaat om wereldwijd opererende 
verzekeringsmerken. De digitaliseringsactiviteiten hebben in dit succes een 
rol gespeeld, zegt Jordi Backx, Client Success Manager bij Allianz Nederland. 
Ook bij wagenparkverzekeringen wordt steeds meer gewerkt met data en 
digitalisering. Het helpt, volgens Backx, om voortdurend bijvoorbeeld de 
schadelast van een fleetowners in de gaten te houden. Maar vooral ook:  
om vroegtijdig het preventiebeleid erop af te stemmen. 

Want dit preventiebeleid is een belangrijk onderdeel van de aanpak van Allianz. 
Daarvoor zijn er meerdere pakketten beschikken; een deel van die informatie 
in de vorm van korte video’s en leaflets gericht op berijders die hen bewust 
moet maken van veilig rijgedrag. Ook zijn er programma’s gericht op veelal 
grotere bedrijven waarin het hele bedrijf wordt begeleid om de schadelast naar 
beneden krijgen. Een groot deel van dit beleid is zelf ontwikkeld, maar Backx is 
ook continu in gesprek met verkeersveiligheidspartners om het aanbod steeds 
verder uit te breiden. “Vooral nu met de inzet van telematica willen we meters 
gaan maken. Met meer en betere data kan je het beleid verder toespitsen op de 

specifieke noden van een bedrijf of van berijders. Je kan meer maatwerk 
leveren en dat zet altijd zoden aan de dijk.”

Ei van Columbus
Waarbij data alléén zeker niet het ei van Columbus is, benadrukt Backx. Allianz 
zet ook niet zomaar kastjes in de auto’s – de voertuigen zijn ook niet van hen. 
Ook hier wordt opgetrokken in samenspraak met de klant. Maar in toenemende 
mate zijn er wel telematicaoplossingen beschikbaar – helemaal bij de grijze 
vloot. Die data gebruikt Allianz dus weer om een park gezond te houden. 
“Waarbij het natuurlijk zaak is hoe je de data vertaalt naar bruikbare informatie 
waar de klant en de berijder iets aan hebben. Dat is de taak van onze risk-
engineers en branchespecialisten.”

Duurzaamheid en brandstof besparen zijn daarbij ook belangrijke 
uitgangspunten voor Allianz; helemaal in deze tijden. Daar kan de inzet 
van telematica natuurlijk ook bij helpen. Ook begint de elektrificatie van de 
zakelijke wagenparken nu goed op stoom te komen. Backx ziet ook duidelijk 
na twee ‘magere coronajaren’ de automobiliteit weer fors toenemen. Maar 
dus met een meer divers samengesteld wagenpark. Elektrische auto’s hebben 
daarbij zo hun eigen risicoanalyse. Vooral omdat vervanging en reparatie bij 
EV’s duurder uitpakt. Backx: “Vooral de eerste generatie EV’s waren eigenlijk 
relatief goedkope sportauto’s. Toen zagen we wel het een en ander gebeuren. 
De nieuwere modellen zijn meer op het middensegment geënt en niet meer 
zo bloedsnel.”

Promotie van ADAS-systemen
Waarbij EV’s, maar ook andere nieuwe auto’s, vol zitten met ADAS-systemen. 
En dat blijkt een belangrijke motor achter meer verkeersveiligheid. Vorig jaar 
publiceerde het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars dat 
sommige van deze ADAS-systemen de kans verlagen om betrokken te raken 
bij een ongeval met twee derde (ongeveer 67 procent) ten opzichte van auto’s 
zonder. Het is de eerste keer dat er onderzoek was gedaan met inzet van 
unieke verkeersveiligheidsdata van verzekeraars. Maar, zoals Backx benadrukt, 
de systemen moeten door de leaserijders dan niet worden uitgezet wat door 
sommige mensen wordt gedaan. “Het begint dus met promotie van die systemen 
bij de berijders. Bedenk ook dat deze systemen helpen om rustiger te rijden 
– brandstofbesparing dus. En met een elektrische auto voorkomt het range 
anxiety. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Daarnaast denkt Backx dat uiteindelijk de data van de ADAS-systemen zullen 
worden gekoppeld aan het preventiebeleid van Allianz. Op dat vlak zijn er nog 
hobbels te nemen – fabrikanten zouden deze data moeten ontsluiten en zo ver 
is men nog niet. Uiteindelijk moet een gezond wagenpark ook gewoon leed 
voorkomen. Schade aan auto’s is een kostenpost voor een bedrijf maar als 
daarbij de berijder ziek thuis komt te liggen of in het ziekenhuis belandt, dan 
lopen de kosten voor een werkgever alleen maar verder op. “Als werkgever wil 
je dat al je mensen ’s avonds gewoon weer veilig thuis aankomen. Dat maakt een 
goed preventiebeleid uiteindelijk gewoon noodzakelijk.”

Jordi Backx

Verzekeraar voor nieuwe mobiliteit
Van ‘pay as you drive’ verzekeringen tot polissen gericht op deelauto’s: Allianz heeft inmiddels 
meerdere pilots gedraaid met deze vormen van nieuwe mobiliteit. En de ontwikkelingen gaan door: 
kilometerverzekeringen zullen uiteindelijk vooral geënt worden op rijgedrag-data. De populariteit 
van dergelijke verzekeringen zal de komende jaren toenemen, denkt Backx. Net als verzekeringen 
voor autodelen. Allianz biedt verzekeringen voor autodelen als onderdeel van een totaaloplossing 
voor leasemaatschappijen. Backx: “We zijn continu in gesprek met meerdere partijen over 
dergelijke vormen van nieuwe mobiliteit. Voor hen willen we vooral een gewaardeerde en stabiele 
partij zijn die de processen op orde heeft en op die manier nieuwe mobiliteit vleugels kan geven.”
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Onderwerpen die aan bod komen tijdens MME ’22
Duurzaamheid, de circulaire economie, de energietransitie en 
de reductie van CO2, goed werkgeverschap, toekomst van het 
wagenpark, gedrags verandering, hybride werken & slim reizen, 
individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving.
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SHARE NOW en Free2move bundelen flexibele mobiliteit

Mobinck komt met e-book ‘De woon-werkgever’

Twee grote, Europese spelers op het gebied van flexibele mobiliteit bundelen 
hun krachten. Want de vraag naar flexibiliteit is nog nooit zo groot geweest, 
stellen Free2move en SHARE NOW. Wel heeft ieder land zo zijn eigen 
benadering van flexibele mobiliteit.

In de eerste acht maanden van 2022 schreven 52% meer gebruikers zich in 
voor SHARE NOW dan in diezelfde periode vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de 
verhuurdiensten op de Free2move app, waarbij de wereldwijde registraties 
meer dan verdubbeld zijn (+104%). Een toename van de boekingen met 705% 
in de zomer van 2022 in vergelijking met de zomer van 2019 bevestigt dat de 
business weer terug op het oude niveau is. De free-floating autodeler SHARE 
NOW bereikte afgelopen augustus 3,7 miljoen gebruikers. En het feit dat 
autodelen alle gebruikssituaties van een particuliere auto kan dekken, moet 
blijken uit de verschillende manieren waarop SHARE NOW in heel Europa wordt 
gebruikt. Terwijl de grootste trend in Duitsland vooral uitgaat naar ritten van 
en naar de luchthaven, gebruiken klanten in Frankrijk een deelauto vooral voor 
langetermijnhuur en zakenreizen. In Italië en Spanje is vooral vraag naar kortere 
ritten, zoals ochtend- of middagritten, en avondritten in de stad.

Het mobiliteitsecosysteem van Free2Move bestrijkt het hele spectrum, van 
autodelen tot autoverhuur en abonnementen. Volgens Brigitte Courtehoux, 

CEO van Free2move, is de vraag naar flexibiliteit nog nooit zo groot geweest. 
“Onze klantinzichten laten zien dat de verhuur- en autodelen-activiteiten deze 
zomer zeer dynamisch waren. Ons succes toont aan dat wij op duurzame 
wijze voorzien in de uiteenlopende mobiliteitsbehoeften van onze gebruikers 
wereldwijd.” Bovendien is er een ‘gezamenlijke trend’ te zien: trips zijn langer 
en worden vaker van tevoren gepland. Zo is de gemiddelde huurperiode in de 
zomermaanden juli en augustus 2022 in heel Europa met een derde toegenomen. 
Het aantal pre-bookings voor langetermijnverhuur tot 30 dagen, waarbij gratis 
levering op de door de gebruiker gewenste locatie in het werkgebied mogelijk is, 
steeg in dezelfde periode met 40%. Het gemiddelde aantal minuten per rit steeg 
in Nederland met maar liefst 70%. Het aantal Nederlandse gebruikers steeg het 
afgelopen jaar met 32.000.

Free2move Mobility HUB’s
De samenwerking tussen de twee bedrijven werd aangekondigd daags voor 
de European Mobility Week (17 – 24 september). Het thema was ‘Better 
Connections’. Beide bedrijven hadden tijdens deze week een speciaal aanbod 
voor nieuwe inschrijvingen. Gebruikers in heel Europa konden zich gratis 
registreren en kregen tot vijf euro tegoed voor hun eerste deelautorit. “Better 
connections is voor ons niet alleen een onderwerp tijdens de European Mobility 
Week, maar staat centraal in onze services. Samen met SHARE NOW hebben we 
meer flexibele mobiliteitsopties voor onze gebruikers, die perfect kunnen worden 
aangesloten op ons wereldwijde mobiliteitsecosysteem. Wij zijn er bij Free2move 
en SHARE NOW van overtuigd dat autodelen, als onderdeel van een interactief 
mobiliteitsecosysteem, een cruciaal onderdeel zal zijn van de toekomst van 
mobiliteit”, aldus Courtehoux.

Sinds kort biedt Free2move ook zogenaamde Free2move Mobility HUB’s. Deze 
alles-in-één-oplossing bundelt alle huurperiodes van enkele minuten, uren, 
weken, maanden en zelfs per abonnement in één app, inclusief dezelfde vloot. 
Momenteel biedt het bedrijf de Mobility HUB aan op zeven locaties (vijf in de 
Verenigde Staten en twee in Europa in Parijs en Madrid) en integreert het nu 
in SHARE NOW-steden. In Europa maakt 10% van de Free2move gebruikers 
gebruik van de Free2move verhuurdiensten met verschillende huurperiodes via 
de Mobility HUB app. In totaal heeft voor Free2move meer dan 39% van de app-
downloads deze zomer geleid tot het aanmaken van een account.

Mobinck, onderdeel van AutoBinck Group, heeft interviews met een tiental 
mobiliteitsexperts gebundeld in een gratis e-book. Met daarin opvallende 
‘statements en verschuivingen’. Zoals: grote autoleasegebruikers gaan 
minderen en onderwijs en zorg zijn sectoren in opkomst in leaseland.

De mobiliteitsthema’s waar werkgevers mee worstelen mogen bekend zijn: 
duurzaamheid, flexibiliteit, veiligheid en vitaliteit. Maar vooral nu ook: employer 
branding. Want bedrijven wringen zich in allerlei bochten om personeel aan zich 
te binden en te behouden. Passende mobiliteit is daarbij een belangrijke troef, 
blijkt uit de interviews van Mobinck.
Het bedrijf sprak met mobiliteitsexperts van Univé, de Rabobank en van 
diverse mobiliteitsbedrijven en dat bracht soms verrassende statements en 
verschuivingen naar voren. Zo merkt Henry Steenbergen, Directeur Transport en 
Mobiliteit bij de Rabobank, op dat grote bedrijven geen leaseauto’s meer willen, 
maar de voorkeur geven aan mobiliteitsbudgetten. “Dat wordt langzaam maar 
zeker zichtbaar. Dan hebben we het over sectoren waarin traditioneel gezien veel 
leaseauto’s worden ingezet, denk aan banken en consultancybedrijven. Nu merk 
je dat juist in sectoren waarin dat minder vanzelfsprekend is, zoals het onderwijs 
en de zorg, juist wel wordt nagedacht over de inzet van leaseauto’s. Dat komt 
vooral door de coronacrisis waarin elektrische auto’s van veel corporates 
stilstonden. Terwijl het personeel dat wél tijdens de lockdowns fysiek naar hun 
werk moest, nog met conventioneel aangedreven voertuigen de weg op ging. Die 
bedrijven merken nu dat hun personeel ook elektrische auto’s wil. Krapte op de 
arbeidsmarkt stimuleert ook in die branches het gebruik van leaseauto’s.”

Logisch gevolg van de veranderende samenleving
Alleen al de verscheidenheid aan antwoorden geeft aan hoe lastig de 
mobiliteitspuzzel is voor de hedendaagse mobiliteitsmanager, stellen de 
auteurs. Om tot een passend mobiliteitsbeleid te komen, moet met heel veel 
eisen, wensen en idealen rekening gehouden worden. Zo willen medewerkers 

graag keuzevrijheid hebben. In 2021 gaf, volgens Nationaal Zakelijke 
Mobiliteitsonderzoek 2021, zo’n 26 procent van de werkgevers aan hun 
werknemers zelf te laten kiezen voor de mobiliteit die het beste past bij hun 
situatie. Een jaar eerder was dat nog maar 12 procent. Wat blijkt verder? Alle 
medewerkers een auto van de zaak geven is niet meer van deze tijd waarin – 
sinds de lockdowns – veel meer wordt thuisgewerkt, parkeerruimte bij bedrijven 
vooral in stedelijke gebieden schaars is en het bovendien niet altijd nodig is 
om te reizen. Ook is de locatie van het bedrijf van invloed op het beleid. Voor 
OV-reizigers is de fysieke locatie van een bedrijf belangrijker dan een upgrade in 
de vergoeding van de OV-reis van 
tweedeklas naar eersteklas reizen.
“De vraag naar duurzamere, 
kostenefficiëntere en meer 
gepersonaliseerde vormen van 
mobiliteit is een logisch gevolg van 
de veranderende samenleving”, 
stelt Victor van den Berg, managing 
director bij Mobinck Mobility 
Consulting. Ook veranderende 
wet- en regelgeving is van 
invloed, vooral op het gebied van 
duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld 
de CO2-rapportageverplichting 
voor grote organisaties over woon-
werk- en zakelijke kilometers van 
hun werknemers.
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Nederland telt inmiddels ruim 100 mobiliteitshubs van 
Hely. Een hub locatie met (elektrisch) deelvervoer van Hely: 
poolauto’s, fietsen en scooters die kunnen dienen als last-mile 
oplossing, als poolauto of ter vervanging van of aanvulling 
op het OV of autoparkeren op afstand. Daarmee lost Hely 
mobiliteitsuitdagingen bij of rond kantoor op.

Hely transfer-hub spaart Alkmaar 25.000 autoritten uit

Exclusieve deelfietsen slimme 
oplossing voor parkeerdruk bij kantoor

Hely heeft voor haar zakelijke klanten twee type mobiliteitshubs: de transfer-hub 
(vanaf station of P+R naar kantoor) en de kantoor-hub (deelvervoer bij kantoor). 
Beiden full service opgeleverd waarbij de hele operatie (en administratie!) 
door Hely wordt gedaan. Dus werkgevers, loopt de parkeerdruk bij kantoor de 
spuigaten uit of vraagt het mobiliteitsbeleid om meer deelauto’s bij kantoor: 
een mobiliteitshub werkt!      

Die laatste oproep komt van Matthijs Boon van Hely.”Wij bieden een reisoplossing 
voor vele uitdagingen wanneer medewerkers niet meer bij kantoor kunnen 
parkeren wegens ruimtegebrek. Een nijpend probleem bij veel organisaties, 
zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Helemaal nu met het hybride werken, 
waarin werkgevers kritisch kijken naar kantoorlocaties en het gebruik van hun 
hoofdkantoor. “We zijn nu bezig met een bedrijf dat het hoofdkantoor intensiever 
wil gebruiken omdat het elders locaties heeft gesloten. Maar om iedereen met 
de (privé)auto te laten komen, daar is gewoon geen ruimte voor”, aldus Boon. 
Dan volstaat niet de simpele mededeling aan medewerkers om niet meer met 
de auto te komen. Een dergelijke opgelegde sanctie werkt niet, weet Boon uit 
de praktijk. Mensen moeten zich kunnen verbinden met de reden en 
doel waarom het wordt ingesteld. Kortom, er moet draagvlak 
worden gecreëerd. En vervolgens moet de oplossing zo 
makkelijk mogelijk zijn. Hier heeft Hely al goede ervaring 
mee opgedaan bij het instellen van meerdere Hely-hubs in 

Alkmaar op verzoek van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep. Daar nam de 
parkeerdruk toe na uitbreiding van het 
ziekenhuis. Samen met NWZ heeft Hely 
vijf hubs gerealiseerd waar mensen van 
hun auto overstappen op de (e)-fiets of 
e-scooter. Boon stond de eerste dagen 
om 6.30 klaar met een team om de 
eerste gebruikers met tekst en uitleg bij 
te staan. “Alles is zo fool-proof mogelijk 
ingesteld. De app opent meteen de 
scanner die je vervolgens op de fiets 
houdt waarbij je direct kunt wegrijden. 
Geen moeilijk gedoe waarbij je 
bijvoorbeeld een eindtijd moet instellen 
of meerdere vragen moet beantwoorden 
als je de app opent. Dat hebben we er 
allemaal uitgesloopt want dat willen 
mensen niet om 6.30 doen op weg naar 
hun werk.” Dat gecombineerd met een 
veilige route, een solide e-bike met krat 
en regenpak zorgde ervoor dat deze 
sympathieke manier van reizen binnen 

no-time werd omarmd door de medewerkers. Hiermee voorkwam NWZ tot nu al 
25000 autoritten binnen de stadsgrenzen.

Flexibele reisoplossing naast flexibel kantoor
Een andere toepassing is de grootste zakelijke transfer/overstap hub van 
ASML bij P+R terrein Eersel en Eindhoven station. Hierdoor reizen steeds 
meer ASMLers met de trein en zoeken autorijders niet meer eindeloos 
naar een parkeerplek op de campus. “Steeds meer werkgevers en 
werknemers omarmen het full digital Hely concept”, weet Boon. “Of het nu 
gaat om parkeerproblematiek, CO2-doelstellingen of flexibeler aanbod van 
medewerkers, die steeds meer vragen om een flexibele reisoplossing naast 
flexibel kantoor en thuis werken, Hely biedt een oplossing voor al deze doelen.”

Het grote voordeel van Hely is dat een deelvloot op maat voor een werkgever 
(of eventueel meerdere werkgevers op een locatie) wordt ingesteld. Ook de 
kantoor-hubs, waar Hely vaak ook de bestaande poolauto’s vervangt, zijn 
volledig ingericht om de zakelijke kilometers vanaf kantoor te faciliteren. 
Waarbij zakelijke ritten ver van tevoren kunnen worden gereserveerd. En 
die zakelijke deelauto kan ook in het weekend worden ‘verhuurd’ aan het 
personeel. Dat administratieve proces neemt Hely ook voor zijn rekening. Grote 
of kleine werkgever, het werkt bij iedereen. Hely kan ook als onderdeel van een 
breder mobiliteitsbeleid veel flexibiliteit bieden voor alle type reizen. Zo werkt 
Hely met diverse partners samen waaronder het mobiliteitsplatform Shuttel.

Voor de werknemer is het simpel. Alle voertuigen zijn te vinden, te reserveren 
en te gebruiken via één app. Boon: “Doordat we alles leveren en de werkgever 
totaal ontzorgen kunnen we de beschikbaarheidsgarantie goed managen. 

Daarmee voorkom je dat een werknemer misgrijpt en er bijvoorbeeld geen 
deelfiets beschikbaar is. Uiteindelijk wil je als werkgever een zo soepel 

mogelijke last-mile of business-mile faciliteren. Dan geef je echt vorm 
aan de omslag naar een duurzame vorm van mobiliteit.”

Mobiliteitshubs 
zijn vaker een fijne 
oplossing voor 
medewerkers dan dat 
de werkgever denkt
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De huidige fietsregeling stamt uit 2020 en Woltjer merkt dat deze niet breed 
bekend is bij ondernemend Nederland. Nog altijd krijgt ze vragen over de WKR, 
de werkkostenregeling waar het oude fietsplan uit moest worden gefinancierd. 
Ook zijn veel bedrijven bang dat het veel administratie vraagt om alle werknemers 
een fiets aan te bieden. “Dit terwijl we een volledig digitaal en geautomatiseerd 
platform bieden dat eenvoudig is te integreren met de salarisadministratie. En met 
de WKR heeft de nieuwe leasefietsregeling niets meer mee te maken”, benadrukt 
Woltjer 

Zeven jaar geleden is Lease a Bike, als onderdeel van Pon, opgezet in Duitsland. 
De ervaringen die daar zijn opgedaan, zijn meegenomen waardoor Lease a Bike 
op 1 januari 2020 in Nederland een vliegende start kon maken. Het bedrijf is 
inmiddels in vijf landen actief. Het is niet, zoals veel andere initiatieven, opgezet 
vanuit een leasemaatschappij of vanuit een ‘lease-perspectief’, zoals Woltjer 
aangeeft. “We hebben het bedrijf echt opgestart vanuit de fiets en de behoefte 
van de werkgever en de werknemer: het moet zo makkelijk mogelijk worden 
gemaakt om op de fiets te stappen. Wat ook helpt is onze samenwerking met 

1500 fietswinkels door het hele land. Dit servicenetwerk is 
enorm belangrijk. Je kan wel een e-bike online aanschaffen, 
maar elektrische fietsen hebben nu eenmaal onderhoud nodig. 
Onze ervaring leert dat men bij fietsen veel waarde hecht aan 
een lokaal servicepunt dichtbij. Bij de leasefiets zijn service & 
verzekering inclusief.”

Motiveren
Het platform maakt niet alleen mogelijk dat kleine bedrijven – 
ook zzp’ers! – binnen 24 uur op een fiets kunnen zitten, grotere 
bedrijven worden zoveel mogelijk ontzorgd en krijgen ze via een 
dashboard inzicht over het hele fietspark en bijvoorbeeld hoeveel 
CO2 er bespaard is op het woon-werkverkeer. Maar wellicht 
belangrijker is het traject voorafgaand aan de implementatie, 
benadrukt Woltjer. Ofwel: wat zijn de doelstellingen van een 
werkgever? “Wil een werkgever het inzetten als een secundaire 
arbeidsvoorwaarde of echt een beweging op gang brengen om 
werknemers meer op de fiets te krijgen? Veruit de meeste grote 
werkgevers kiezen bij ons voor dit laatste. Dan verzorgen we 
ook het hele traject, inclusief de introductie bij werkgevers op 
locatie. Daarnaast faciliteren we de werkgever zoveel mogelijk 
om de medewerkers te motiveren op de fiets te stappen en dit te 
blijven doen.”

Wat betreft de fiscale aspecten rondom de leasefiets: 
werknemers betalen 7 procent bijtelling waarbij er geen 
maximum of minimum aantal kilometers zijn met betrekking 
tot privégebruik of woon-werkkilometers. Hierdoor kunnen 
werkgevers het aanbieden aan het hele medewerkersbestand. 
Het leasebedrag mag de werkgever geheel of gedeeltelijk 
uitruilen in het brutoloon van de werknemer. Daar komt 
dus altijd een fiscaal voordeel uit voor de medewerker; de 
brutobedragen zijn hetzelfde, maar wat de werknemer netto 
moet betalen is minder en afhankelijk van de hoogte van het 
salaris. “Daardoor kan je het als werkgever altijd kostenneutraal 
invoeren, terwijl het werknemers al gauw €1000,- bespaart 

De fiets - of beter gezegd de e-bike – blijkt een populair middel voor bedrijven om CO2 terug te dringen, meer flexibiliteit te 
brengen in het beleid en personeel tevreden en fit te houden. Met de huidige leasefietsregeling is er, volgens de marktleider 
in zakelijke leasefietsen Lease a Bike, eigenlijk geen reden meer om als werkgever géén fiets aan te bieden. Geheel of deels 

vergoeden kan ook, afhankelijk van de doelstelling. “Wil jij dus aan de slag voor een duurzamer en flexibeler mobiliteitsbeleid? 
Ga dan met de fietsregeling aan de slag”, aldus Jennifer Woltjer van Lease a Bike.

De leasefiets inzetten betekent 
altijd een quick win in je duurzame 

mobiliteitsbeleid!

Fleetmanagers, ga met de fietsregeling aan de slag!



33Fleet & Lease    Titel najaar 2022 33Fleet & Lease    Flexibel werken = flexibele mobiliteit!

op een e-bike”, benadrukt Woltjer. Als er doelstellingen 
worden geformuleerd om bijvoorbeeld het fietsgebruik te 
stimuleren om medewerkers fit te houden en de footprint 
te verlagen, kunnen werkgevers een bijdrage leveren 
in de kosten van de werknemer. “Werkgevers besparen 
doorgaans ook op parkeer- en brandstofkosten. Ook betaal 
je als werkgever tijdens de leaseperiode minder sociale 
lasten. Een bijdrage leveren aan de kosten van werknemers 
kan dus grotendeels kostenneutraal uitpakken.”

Van ZZP tot multinational
Het leasecontract is voor 3 jaar, na die tijd kan de 
werknemer de fiets overnemen voor 20 procent van de 
aankoopwaarde. In Duitsland, waar de regeling dus al 
langer dan 3 jaar bestaat, wordt daar massaal gebruik van 
gemaakt. Gaat de werknemer eerder uit dienst, dan neemt 
die de leaseverplichting mee. Net als bij leaseauto’s, kan die 
tegenwoordig ook weer makkelijk bij een nieuwe werkgever 
onder worden gebracht. Of de betreffende werknemer vindt 
een nieuwe kandidaat voor zijn leasecontract.

Lease a Bike is er voor alle soorten ondernemers, van 
zzp tot multinational, benadrukt Woltjer. Voor de kleine 
bedrijven is het zover geautomatiseerd dat ze binnen 
24 uur over een fiets kunnen beschikken. Bij veel grote 
Nederlandse organisaties is Lease a Bike nu echt onderdeel 
van hun transitiebeleid. Woltjer heeft in de twee jaar dat 
ze gesprekken voert over de regeling, eigenlijk nog maar 
weinig negatieve reacties gehoord over de leasefiets. 
Onderzoek dat het bedrijf onlangs heeft laten uitvoeren (zie 
elders op deze pagina’s) bevestigt dit positieve beeld. De 
leasefiets is een ronduit sympathiek product. 

Het leasebedrag mag de werkgever geheel 
of gedeeltelijk uitruilen in het brutoloon 
van de werknemer. Daar komt dus altijd een 
fiscaal voordeel uit
De leasefiets is een ronduit sympathiek 
product

De impact van de leasefiets op organisaties
Om de impact van de leasefiets op organisaties en het fietsgedrag van werknemers in kaart te 
brengen, deed Lease a Bike diverse onderzoeken onder zowel werknemers als werkgevers. Wat 
zijn de drijfveren van werkgevers om de leasefiets aan te bieden? Het animo is in ieder geval 
groot: van de 64% van de bedrijven die nog geen fietslease aanbiedt aan werknemers, is 74% 
geïnteresseerd of al van plan dit te introduceren. Voor werkgevers is de doorslaggevende factor 
om de leasefiets aan te bieden 1) de gezondheid van werknemers, 2) kostenbesparing voor 
werknemers en 3) het behouden en motiveren van werknemers. Enkele andere uitkomsten in de 
infographics…
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Kia start laatste 
testen met nieuw 
vlaggenschip EV9

MG komt met nieuwe elektrische hatchback, 
MG4 (onder de 30k!)

Kia is gestart met de laatste, intensieve testen van 
de EV9. De grote en volledig elektrische SUV, die in 
het eerste kwartaal van 2023 wordt gelanceerd, is 
het nieuwe vlaggenschip van het merk en moet gaan 
zorgen voor een revolutie in zijn segment, meldt de 
fabrikant vandaag.

Tijdens deze laatste testfase wordt de EV9 
onderworpen aan een groot aantal tests op 
onder meer heuvelachtig en ruw terrein. Op de 
kombaan en handling- en slipbanen worden de 
rijeigenschappen tot in detail beoordeeld. En op 
de speciaal aangelegde ‘Belgische wegen’ met de 
kenmerkende kasseien testen de engineers van 
Kia het rijcomfort en de bouwkwaliteit van de EV9. 
Net als elke andere Kia ondergaat de EV9 naast het 
testprogramma in het R&D-centrum ook intensieve 
testen op, en naast, de openbare weg. Kia gaf vorig 
jaar tijdens de AutoMobility show in Los Angeles 
met de Concept EV9 een preview van het nieuwste 
topmodel. De opvallende SUV is geheel ontworpen 
volgens de ‘Opposites United’-designtaal en staat op 
het geavanceerde Electric Global Modular Platform 
(E-GMP) van het merk.

De Kia EV9 wordt onthuld in het eerste kwartaal 
van 2023 en is de tweede dedicated elektrische 
Kia na de opmerkelijke EV6, die tal van belangrijke 
onderscheidingen heeft gewonnen, waaronder de 
prestigieuze titel ‘Europese Auto van het Jaar 2022’.

MG heeft het doek getrokken van de MG4, een 
compacte, volledig elektrische hatchback. De 
goedkoopste versie met een 51 kWh-batterij komt 
tot – op papier - 350 kilometer ver. De 64kWh-versie 
komt 450 WLTP-kilometers ver. Moederbedrijf SAIC 
spreekt van een nieuwe mijlpaal in de groeiplannen 
van MG Motor.

De nieuwe MG4 Electric valt in het belangrijke 
C-segment in Europa met keuze uit drie uitvoeringen. 
De basisversie, de Standard (met 51 kWh-batterij) 
met een op de achteras gemonteerde elektromotor 
die 125 kW (170 pk) vermogen produceert. De 
uitvoeringen Comfort en Luxury hebben beide een 
64 kWh-batterij en een 150 kW (204 pk) sterke 
elektromotor. De eerste exemplaren van de nieuwe 
MG4 Electric worden in 2022 geleverd aan klanten die 
deel uitmaken van het pre-orderprogramma.

MG belooft, met dank aan de lange wielbasis, een 
comfortabel en ruim interieur – zelfs voor een gezin 
van vijf. De inhoud van de bagageruimte varieert, 
afhankelijk van de uitvoering, tussen de 350 en 1.177 
liter. De opvallende koplampen tellen 28 LED’s en zes 
verticale glasvezel-achtige strepen. De achterlichten 

tellen maar liefst 172 LED’s en een LED-strip die 
nagenoeg over de gehele breedte van het voertuig 
doorloopt. MG meldt dat het gebruik maakt van de 
dunste batterij in zijn klasse. De horizontale opstelling 
van de batterijcellen resulteert in een hoogte van 
slechts 110 mm (lager dan een colablikje). Daarmee 
kon de voertuighoogte extra laag gehouden worden 
(lage CW-waarde) met toch voldoende hoofdruimte. De 
batterij maakt deel uit van het nieuwe MSP-platform 
dat ontwikkeld is door moederbedrijf SAIC Motor. 

De batterij van de standaardversie is bij een AC-
laadpunt met een vermogen van 6,6 kW op te laden, 
terwijl snelladen (DC) met een vermogen tot 117 kW 
mogelijk is. In het laatste geval is de batterij in 40 
minuten van 10 tot 80% op te laden. Bij de versies 
met een 64 kWh-accu is een 11 kW AC-boordlader 
standaard, terwijl de batterij in 35 minuten van 10 
tot 80% is op te laden bij een 135 kW-snellader. 
Met het Vehicle-to-Load-systeem (V2L) fungeert 
de aandrijfbatterij van ook als mobiele powerbank 
om externe elektrische apparaten zoals e-bikes, 
smartphones en computers van stroom te voorzien.

De nieuwe Qashqai is het eerste model van Nissan in 
Europa dat leverbaar is met Nissans nieuwe e-PO-
WER-aandrijflijn. De auto rijdt elektrisch op een 140 
kW sterke elektromotor, maar een 1.5 liter benzine-
motor zorgt voor de elektriciteit. Het moet een alterna-
tief zijn voor de traditionele hybride auto’s.

De techniek van de nieuwe Qashqai is vergelijkbaar met 
de range extender modellen van wijlen Opel Ampera en 
Fisker Karma. Maar die hadden een stekker, de Nissan 
niet. En hij is momenteel de enige seriële hybride – 
zoals de techniek heet – op de markt. Maar de Qashqai 
voelt wel degelijk als een elektrische auto. De elektro-
motor is ook de enige die de voorwielen aandrijft. De 
reacties op het gaspedaal, of beter: het stroompedaal) 
zijn dan ook die van een EV: lekker direct en de kracht 
bouwt zich lineair op.

Volgens David Moss, Senior Vice President, Region 
Research & Development, Nissan AMIEO, biedt de tech-
niek het beste van twee werelden. “Het biedt efficiency 
én rijplezier. Met de ontwikkeling van dit systeem voor 
Europa hadden we voor ogen dat de rijbeleving er niet 
onder mag lijden.” En net als de Nissan LEAF biedt ook 
de nieuwe Qashqai e-POWER een ‘one pedal’ rijbeleving, 
het zogenoemde e-Pedal Step. Het biedt de bestuurder 
de mogelijkheid om zowel te versnellen als af te rem-
men met alleen het stroompedaal.

De driecilinder-turbobenzine motor van de e-PO-
WER-aandrijflijn beschikt over variabele compressiever-
houding dat moet zorgen voor zowel optimale prestaties 
als voor een minimaal verbruik, afhankelijk van de 
belasting van de motor. Wanneer weinig vermogen 
wordt gevraagd – bijvoorbeeld op kruissnelheid en een 
afdoende opgeladen batterij – is de compressieverhou-
ding hoger, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik 
en minder emissies. Naarmate de verbrandingsmotor 
meer vermogen moet leveren – om de batterij op te 
laden of om meer energie direct aan de elektromotor te 
leveren – wordt de compressieverhouding verlaagd, wat 
het motorvermogen juist verhoogt. De gecombineerde 
CO2-emissies van de auto liggen tussen de 119 en 123 
g/km, het WLTP-verbruik zit op zo’n 5,3 l/100 km. Nette 
cijfers, lager inderdaad dan de ‘gewone’ Qashqai. De 
Nissan Qashqai e-POWER is er vanaf € 43.790, daarmee 
is de nieuwe variant gelijk geprijsd aan de Qashqai 
Mild-Hybrid Xtronic.

Nissan Qashqai e-POWER als alternatief voor traditionele hybride
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Met de luxe limousine EQS en de sportieve 
businesslimousine EQE is Mercedes-Benz ook in de 
hogere segmenten een nieuw, volledig elektrisch 
tijdperk ingegaan. Op 16 oktober beleeft bovendien 
de EQE SUV zijn wereldpremière, helaas na het 
verschijnen van dit nummer. Mercedes geeft alvast 
een glimp van het interieur.

De EQE SUV is de veelzijdige variant van de 
businesslimousine EQE. Net als laatstgenoemde 
beschikt de EQE SUV over de belangrijkste innovaties 
uit de EQS, maar tegelijkertijd is hij dynamischer dan 
de EQS SUV. Qua hoofd-, been- en elleboogruimte 
is de vijfpersoons EQE SUV een van de ruimste 
voertuigen in zijn klasse. En hij beschikt over het 
optioneel leverbare MBUX Hyperscreen: het volledige 

dashboard oogt dan als één ultiem widescreen. De 
hoge-resolutie displays gaan ogenschijnlijk naadloos 
in elkaar over onder één enkele glazen afdekking. 
De forse buitenste luchtuitstroomopeningen 
hebben een turbinedesign. Ze spelen doelbewust 
met het hyperanaloge thema door het contrast 
tussen hightech fijnmechanica en de digitale, 
glazen displaywereld. Het voorste gedeelte van de 
middenconsole sluit aan op het dashboard en staat 
vrij in de ruimte. De ventilatiestrook in de cockpit 
wordt visueel doorgetrokken in de voorportieren. 
Een zwevend bedieningscluster met geïntegreerde 
portiergrepen en stoelbediening neemt de functionele 
rol van voorheen puur decoratieve elementen over.

De Solterra, zo heet Subaru’s eerste elektrische SUV 
die afgelopen zomer haar intrede deed. De ruime 
vijfzits-SUV beschikt altijd over permanente vierwiel-
aandrijving, een uitgebreide veiligheidsuitrusting en 
een grondspeling van 21 centimeter, waarmee hij op 
en naast de weg zijn mannetje staat. De Solterra is er 
vanaf € 56.395,-.

Eerder lanceerde het merk al de XV e-BOXER en Fores-
ter e-BOXER, beide mild-hybrideversies. Maar nu dus 
een volledig elektrisch model. En het moet een van de 
veiligste auto’s op de markt zijn. Met dank aan Subaru 
Safety Sense dat voorziet in tal van bestuurder-onder-
steunende veiligheidsvoorzieningen, zoals adaptieve 
cruise controle en een camerasysteem dat met de 
bestuurder meekijkt en ingrijpt in geval van gevaar. Dit 
zogenaamde EyeSight systeem, dat gebruik maakt van 
stereocameratechnologie, detecteert niet alleen auto’s, 
maar ook voetgangers, fietsers en motorrijders. Mo-
menteel is 91% van alle Subaru’s die wereldwijd worden 
verkocht, voorzien van EyeSight. De Solterra beschikt 
over een actieradius van minimaal 414 kilometer voor de 
Solterra Sky Package, de versie met 20-inch lichtme-
talen wielen. De basisversie haalt 465 kilometer op een 
enkele acculading. 

De IONIQ 5 zag er al gestroomlijnd uit, de 6 heet het 
meest aerodynamische model van Hyundai te zijn. 
Vandaar zijn bijnaam: de ‘Electrified Streamliner’. Op 
papier ziet het er allemaal goed uit; ook de actieradi-
us van 610 kilometer. Een schatting weliswaar, want 
hoewel de productie in het derde kwartaal van dit jaar 
moet begin, zijn de specs nog niet officieel bekend.

“De IONIQ 6 is de volgende ambitieuze stap in de stra-
tegie van Hyundai om de overgang naar elektrificatie 
te versnellen en wereldleider op het gebied van EV’s 
te worden”, vertelt Jaehoon Chang, President en CEO, 
Hyundai Motor Company, tijdens de digitale wereld-
première van de auto. De auto heeft in ieder geval een 
indrukwekkende lengte van 4.855 mm in combinatie met 
een breedte van 1.880 mm. Ook de binnenruimte is riant 
te noemen. En voorzien van Relaxation Comfort Seats, 
althans als optie verkrijgbaar. 

Wat aandrijving betreft: keuze is er uit diverse elek-
tromotoren en batterijpakketten. De long-range 77,4 
kWh-batterij kan worden gecombineerd met een of twee 
elektromotoren, voor achterwiel- of vierwielaandrijving 
(RWD of AWD). De topversie is voorzien van twee elek-
tromotoren en AWD, met een gecombineerd vermogen 
van 239 kW (325 pk) en een koppel van 605 Nm. En hij 
moet vooral een ‘indrukwekkend laag energieverbruik’ 
hebben. Het verbruik van de versie met de standaard-
batterij (53 kWh), 18-inch wielen en banden en RWD is 
op basis van de WLTP-cyclus geschat op minder dan 14 
kWh/100 km. Daarmee is de IONIQ 6 een van de ener-
gie-efficiëntste auto’s op de markt.

De nieuwe Renault Megane E-Tech electric staat nu bij 
de Nederlandse Renault dealers. Het model moet een 
nieuw hoofdstuk inluiden voor de elektrificatieplannen 
van het merk. Keuze is er uit twee batterijpakketten, 
prijzen beginnen bij zo’n 37.590 euro (leaseprijzen van-
af 519 euro per maand).

Op de markt zijn er maar weinig ‘betaalbare’ elektri-
sche hatchbacks; de Cupra Born en de Volkswagen ID.3 
hebben min of meer het rijk alleen. Maar nu is er dus de 
Megane E-Tech electric. Volgens de autopers een 
geduchte concurrent voor de twee. Zijn uiterlijk, het 
goede infotainmentsysteem, de rijeigenschappen die 
vooral in de dikste versie – met een 60 kWh-batterij  
(220 pk) en actieradius tot 470 km (WLTP) – komt het 
sportieve karakter wat Renault hem toedicht, goed uit 
de verf. Ook al omdat Renault werkt heeft gemaakt van 
tal van gewicht besparende technieken. Zo is de 60 kWh 
Megane 100 kilo lichter dan de vergelijkbare ID.3.

En de E-Tech is lekker stil. Natuurlijk is een elektro-
motor van nature stil, maar in dit interieur worden de 
inzittenden ook perfect gevrijwaard van rolgeluiden. Dat 
is te danken aan een gepantenteerd geluidsisolatiesys-
teem tussen de bodemplaat en de batterij. Het nieuwe 
materiaal heeft buitengewoon goede geluiddempende 
eigenschappen. De isolerende laag is in verhouding dun, 
zodat er minder beslag wordt gelegd op interieurruimte. 
Ook het gewicht pakt meer dan 3 kg lager uit dan bij 
conventionele isolatie. De prijzen van de 60 kWh-versie 
beginnen bij 43.990 euro.

Subaru komt met 
eerste elektrische 
SUV (met 4WD!)

Hyundai onthult de 
IONIQ 6, de ‘Electrified 
Streamliner’

Nieuwe Renault 
Megane E-Tech electric 
nu bij de dealer

Mercedes geeft voorproefje van EQE SUV



36 Fleet & Lease    Flexibel werken = flexibele mobiliteit!



37Fleet & Lease    Flexibel werken = flexibele mobiliteit! 37Fleet & Lease    Titel najaar 2022 37Fleet & Lease    Flexibel werken = flexibele mobiliteit!

Begin 2019 kwam leasemaatschappij WagenPlan met 
MobiPlan, een alles-in-een oplossing voor flexibele 
mobiliteit. Geschikt bovendien voor bedrijven die met een 
mobiliteitsbudget werken. Weliswaar was de interesse 
groot, maar en masse implementeren was er destijds nog 
niet bij. Het pionieren werpt nu zijn vrachten af, ziet Wijnand 
Akkerman, directeur van WagenPlan. MobiPlan is nu een 
geliefd platform voor de eenvoudige verrekening van reizen, 
kosten en kilometers. Het biedt precies die flexibiliteit waar 
bedrijven in deze transitietijden naar op zoek zijn.

WagenPlan’s brede mobiliteitsoplossing MobiPlan neemt vlucht

Als leasemaatschappij moet je 
voortdurend je toegevoegde 
waarde laten zien

De tijdsgeest laat zich van te voren moeilijk voorspellen. Maar dat is geen 
reden om niet voortdurend te innoveren en te experimenteren. Dat is altijd 
uitgangspunt geweest van WagenPlan dat vorig jaar haar 20-jarige jubileum 
vierde. Tijdens het onvermijdelijke terugblikken zag Akkerman zich nog wurmen 
in de allereerste elektrische auto’s die in niets meer lijken op de huidige 
generatie EV’s maar destijds wel degelijk een rol vervulde. “En ik zie mezelf nog 
rijden op één van de eerste elektrische scooters die we ook al snel opnamen in 
ons portfolio. Met ons uitgebreide CO2-compensatieprogramma waren we ook 
de eerste. Een programma dat overigens nog altijd staat als een huis.”

In de kolommen van Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl is WagenPlan 
inderdaad al eerder aangeduid als ‘proeftuin van duurzame mobiliteit’. Waarbij 
ook niet werd geschroomd om experimenten aan te gaan met de klant. Het heeft
de leasemaatschappij in ieder geval gebracht dat het steevast in de top 3 staat
als leasebedrijf met de beste dienstverlening (categorie: middelgrote lease
maatschappijen). Want als dienstverlener moet je voortdurend je toegevoegde 
waarde laten zien, benadrukt Akkerman. “Die toegevoegde waarde zit hem 
vooral ook in het terzijde staan van de klant in deze uitdagende tijden. We komen 
bij klanten over de vloer waarbij iemand het mobiliteitsbeheer erbij doet. Maar 
ook al zit er een dedicated fleetmanager, de huidige mobiliteitsmarkt is dermate 
complex dat je als bedrijf onmogelijk alle kennis daarvan in huis kan hebben.”

Verplichte CO2-registratie
Vanwege de complexiteit werkt WagenPlan ook al jaren samen met partners die 
voor hun de (deel)oplossingen bieden. Zoals nu ook met MobiPlan. De backoffice, 
die bijvoorbeeld alle ritten van medewerkers automatisch geregistreerd en 
ook de administratieve afhandeling regelt, is afkomstig van zo’n leverancier. 
En natuurlijk zijn er de leveranciers van de deelauto’s, -fietsen en -e scooters. 
“Je kan onmogelijk op alle vlakken zelf het wiel uitvinden. Samenwerken biedt 
enorm veel voordelen voor de klant, waarbij wij alles samenbrengen tot één 
propositie en vooral ook: één oplossing. 

De reden dat MobiPlan momenteel zo aanslaat in de markt – dit jaar nog wordt 
de duizendste mobiliteitskaart verstrekt – zit hem vooral in het gemak voor 
zowel de berijder als de werkgever, denkt Akkerman. Niet alleen met betrekking 
tot het ontsluiten van verschillende vormen van vervoer, zoals deelauto’s of 
het reizen per OV. Ook de ritten met de leaseauto of eigen auto worden in het 
systeem geadministreerd. En die administratie wordt, met name voor grotere 
organisaties, steeds belangrijker. Vanaf volgend jaar moet men immers alle 
zakelijke en woon-werkkilometers gaan bijhouden met de bijbehorende CO2-
uitstoot. Dat gebeurt dus automatisch binnen de MobiPlan applicatie, waarbij 
de berijder via de app kan aangeven of een rit zakelijk of privé is, of alleen de 
afstanden moeten worden geregistreerd of ook de locaties. Eens per week komt 
er dan een melding om de kilometers te bevestigen. Die zijn uiteraard ook van 
belang voor niet-leaserijders die een kilometervergoeding krijgen. Het geheel 
wordt dan maandelijks automatisch verwerkt in de salarisadministratie van de 
werkgever. 

Einde van de leaseauto?
MobiPlan heeft een vlucht genomen na corona nu werkgevers beseffen dat 
het hybride werken een blijvertje is. In het arbeidsvoorwaardenpakket moet 
bovendien een goed mobiliteitspakket zitten om personeel aan te trekken. 
Waarbij de leaseauto nog altijd een belangrijke rol speelt. Akkerman heeft 
meermaals het einde van de leaseauto zien aangekondigd worden, maar 
momenteel zijn er bij de leasemaatschappij nog nooit zoveel auto’s in bestelling 
geweest als nu. Ook wel veroorzaakt door de leveringsproblemen. Ook hier 
trekt WagenPlan samen op met de klant. “We zetten nu bijvoorbeeld veel jong-
gebruikte leaseauto’s in. Laats nog kregen we een partij elektrische Mini’s terug 
van ruim een jaar oud. Daar konden we een klant heel blij mee maken. En daar 
gaat het uiteindelijk om.”

MobiPlan en het persoonlijk mobiliteitsbudget
Steeds meer medewerkers bepalen liever zelf welk vervoersmiddel of 
combinatie van vervoersmiddelen ze gebruiken voor hun zakelijke reizen. 
Op de fiets naar het werk om filestress te voorkomen, met het OV naar een 
afspraak in de stad omdat parkeren onmogelijk is of niet meer te betalen. 
Of met de auto naar een moeilijk met het OV bereikbare afspraak buiten 
de stad. MobiPlan als alles-in-een oplossing moet die flexibele vorm van 
zakelijke mobiliteit mogelijk maken. Het biedt toegang tot alle vormen 
van zakelijke mobiliteit en is daarmee bijzonder geschikt voor bedrijven 
die hun medewerkers een persoonlijk mobiliteitsbudget bieden, zegt 
Akkerman. “Kies je voor MobiPlan, dan adviseren wij per segment of zelfs 
per individuele medewerker welke mobiliteitsmix het beste past, zorgen 
voor de toegang tot de gewenste vervoersmiddelen en voor eenvoudige 
registratie, budgettering en verrekening van alle zakelijke reizen via een 
software tool en app.” Via het MobiPlan platform kunnen bedrijven én 
medewerkers alle zaken regelen die betrekking hebben op hun zakelijke 
mobiliteit. Na eenmalig inregelen door WagenPlan, verzorgt het platform 
automatisch het grootste deel van de afhandeling van de belangrijkste 
processen. Gebruikers hebben 24/7 toegang tot het platform via de app, de 
mobiliteitskaart de webportals van MobiPlan.
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Het besef in mobiliteitsland begint branchebreed in te dalen: hybride werken 
is een blijvertje en werknemers willen keuzevrijheid in hun mobiliteit. Tel 
daarbij op de historisch hoge brandstofprijzen, de lange levertijden van auto’s 
en laadpalen plus en de focus op kosten. Hierdoor lijken deelauto-aanbieders 
het tij mee te hebben. Donny Semeleer ziet in ieder geval de markt momenteel 
snel veranderen. “Potentiëlen klanten komen direct met concrete vragen hoe 
autodelen bij hen zou kunnen werken.”

Bij zo’n aanvraag gaan hij en zijn team eerst aan de slag om de 
mobiliteitsbehoefte van een bedrijf in kaart te brengen. Want er zijn bijna geen 
twee bedrijven die dezelfde behoefte hebben, benadrukt Semeleer. “Wat is de 
verwachte reisbehoefte, worden de deelauto’s straks alleen ingezet voor woon-
werkverkeer of is het voor de incidentele zakelijke afspraak buiten de deur? Is 
het in combinatie met OV of reizen vanaf kantoor? Op basis van die informatie 
maken wij vervolgens een inschatting welk abonnement en beleid het beste past. 
Dan kunnen ook de kosten worden afgezet van de inzet van deelauto’s tegen 
bijvoorbeeld de kosten van leaseauto’s. Dit zien we vooral bij grote bedrijven. Bij 
kleinere MKB-bedrijven zijn er vooral praktische vragen en willen ze vooral aan 
de slag.”

Vaste plek
Greenwheels biedt de zakelijke markt meerdere tarieven, altijd gebaseerd op 
hun station-based deelauto’s die over het hele land op een eigen locatie staan. 
Dat in tegenstelling tot free floating deelauto’s die in een bepaald gebied van 
een stad staan. Greenwheels heeft onderzocht wat toegevoegde waarde van 
dit model is. “Maar alle onderzoeken toonden aan dat een vaste plek voor een 
deelauto het meest positieve effect heeft op de tevredenheid van klanten en op 
de leefbaarheid van steden. Mensen willen niet zoeken naar auto’s; hij moet 
gewoon op een vaste plek beschikbaar zijn. En je weet dan ook dat je altijd 
een parkeerplek hebt; vooral in de grote steden geen overbodige luxe. Op een 
gegeven moment gaan mensen het toch een beetje zien als hun ‘eigen’ auto.”
De andere pijler van de deelauto-aanbieder is de aanwezigheid van de auto’s 
in de mobiliteitskaarten en de Mobility-as-a-Service (MaaS)-apps. Zo werkt 
Greenwheels al sinds 1997 (!) samen met NS en staat Greenwheels al jaren op 
het platform van NS Business card. Dat is nog altijd goed voor een groot deel van 
het zakelijke volume. Maar inmiddels kan er ook een Greenwheels-auto worden 
gereserveerd met mobiliteitskaarten, zoals die van Shuttel, Reisbalans en 
XXImo. En er komen nog meer MaaS-aanbieders bij. Semeleer: “Op het vlak van 
MaaS is het nog pionieren, maar ons streven is om op alle belangrijke platforms 
mee te draaien. We geloven in MaaS; het zal een belangrijk deel van de zakelijke 
mobiliteit gaan invullen. Het is eigenlijk ook een logische stap. Als bedrijf wil 
je niet met 10 of zelfs ‘maar’ 5 verschillende aanbieders werken om invulling 
te geven aan de wens van brede mobiliteit. Alleen al de factuurstromen die dat 
oplevert! MaaS is daarin echt een mooie oplossing.”

Populariteit van het mobiliteitsbudget
Greenwheels heeft in de markt een stevige reputatie opgebouwd in de ruim 25 
jaar van haar bestaan. Gepokt en gemazeld in deelvervoer; lessen zijn in het 
verleden geleerd. Want autodelen mag simpel klinken, in de uitvoering is dat het 
allerminst. In de praktijk moet het allemaal vlekkeloos werken; het afbreukrisico 
is groot. De schaal en de spreiding van de auto’s ziet Donny Semeleer als 
de krachtigste punten van Greenwheels, maar ook de betrouwbaarheid 
en veiligheid van de auto’s en de klantenservice die 24/7 paraat staat, zijn 
onlosmakelijk verbonden aan een ‘goed deelproduct’. En met zo’n product met 
hoge tevredenheidscijfers is het ook makkelijker werknemers te verleiden 
tot het gebruik van deelauto’s. Die acceptatie van de deelauto ziet men bij 
Greenwheels ook al een tijdje stijgen. Mede ingezet door de populariteit van het 
mobiliteitsbudget waarmee werknemers de vrijheid krijgen hun mobiliteit zelf te 
regelen. “Greenwheels speelt duidelijk in op die andere trend in mobiliteitsland: 
het verhogen van de medewerkerstevredenheid. En natuurlijk op het vlak van 
duurzaamheid”.

Wat betreft die duurzaamheid: de associatie met elektrisch rijden wordt dan snel 
gelegd. De vloot van Greenwheels wordt momenteel geëlektrificeerd, maar die 
ontwikkeling wordt momenteel vertraagd door de lange levertijden van zowel 
auto’s als laadpalen. Semeleer: “We willen sneller, maar kunnen momenteel niet 
door externe afhankelijkheden. Maar wat men vaak vergeet: een deelauto, ook 
een benzine-variant, is in essentie al duurzaam. Een Greenwheels-auto haalt 11 
auto’s van de weg. En gebruikers gaan bewuster om met mobiliteit. Dat is een 
belangrijker pijler van onze missie: steden leefbaarder maken.”

Het einde van de leaseauto. Wat nu? Zo kopte de whitepaper van deelauto-aanbieder Greenwheels onlangs. Het document maakt 
heel wat los – en dat was precies de bedoeling, zegt Donny Semeleer, productmanager B2B van Greenwheels. De titel van die 
whitepaper mag weliswaar worden gezien worden met een knipoog; er had best een vraagteken achter mogen staan. “Maar de 
mobiliteitsbehoefte en de vraag naar deelvervoer neemt zienderogen toe, nu worden wíj gebeld door bedrijven in plaats van 
andersom.”

Greenwheels ziet mobiliteitsbehoefte 
‘keihard veranderen’…

We geloven in MaaS; het zal een belangrijk 
deel van de zakelijke mobiliteit gaan invullen

Mensen willen niet zoeken naar auto’s; hij 
moet gewoon op een vaste plek beschikbaar 
zijn. En je weet dan ook dat je altijd een 
parkeerplek hebt
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