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vanuit het Nederlandse bedrijfsleven – en natuurlijk hun zakelijke rijders, al dan
niet gedreven door de lage bijtelling. In dit nummer van Fleet & Lease krijgen de
diverse aanbieders van mobiliteitsproducten de ruimte om hun duurzame visie ten
toon te spreiden. Van auto-importeurs (er is nog toekomst voor de brandstofmotor

‘vitaliteit’ als vast, duurzame propositie meeneemt in het lease-portfolio.
De vitaliteits-check als leaseproduct. Want mobiliteit kan in hun ogen niet alleen
slimmer en schoner, maar ook gezonder… Duurzame mobiliteit krijgt er nog
een aspect bij!
Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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Blik op het leasepark,
groei in alle segmenten
Volgende uitdaging voor leasebranche: brede mobiliteit vormgeven. Nederland telt eind 2018 het recordaantal van 1 miljoen leaseauto’s, waarvan 150.000 private leasecontracten, meldt branchevereniging VNA.
Waarbij private lease het snelst is gestegen: het maakt
18 procent uit van het totaal aan door VNA-leasemaatschappijen geleaste personenauto’s. Goed voor de ‘vergroening’ van het Nederlandse autopark, aldus VNA.
Nu de volgende uitdaging: brede mobiliteit vormgeven.
In totaal is het aantal private leasecontracten vorig jaar
met 45,6 procent gegroeid ten opzichte van 2017. Bij de
maandelijkse leasetermijnen ziet VNA een lichte groei
(van 7,1 procent naar 9 procent) in de leasetermijnen
hoger dan 500 euro. De allergrootste groep private
leaserijders (42 procent) kiest echter voor een contract
tussen de 200 en 300 euro. De meeste private leaserijders komen uit de leeftijdsgroep 46-55 jaar. Maar er zijn
ook substantiële aantallen jongeren en ouderen. Vijfentwintig procent van de private leaserijders is onder de 35
jaar en ditzelfde percentage is boven de 56 jaar.
Die groei van het leasepark is goed nieuws voor de
CO2-uitstoot, benadrukt Renate Hemerik, directeur
VNA. Een gemiddelde nieuwe leaseauto’s levert per kilometer zo’n 6 procent minder CO2-uitstoot dan de rest
van Nederland. Ten opzichte van auto’s in eigendom van
bedrijven is dat zelfs 15 procent minder. “Het is simpel,
veel consumenten kiezen voor een private leaseauto en
stappen daarmee uit een vaak oudere privéauto. Als je
bedenkt dat de gemiddelde privéauto ruim 10 jaar oud is
en men bij private lease in een nieuwe auto gaat rijden,
dan is dat directe winst voor de CO2-uitstoot. Naast het
feit dat nieuwe auto’s zuiniger rijden, hebben zij gemiddeld ook meer veiligheidsopties. En dat is weer goed

voor de verkeersveiligheid en de doelstelling van het
kabinet om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland
terug te dringen.”
Trendbreuk
Overigens stootten die nieuwe leaseauto’s gemiddeld
wel meer uit dan een jaar eerder. Die uitstoot bedroeg
vorig jaar gemiddeld 109 gram, 1 gram meer dan 2017
en zelfs 8 gram meer dan 2016, het jaar dat de trendbreuk naar meer zuinige leaseauto’s zich voordeed.
Vooral 2016 werden de leaseauto’s almaar zuiniger.
Oorzaken van deze trendbreuk zijn vooral de afname van
het dieselaandeel en de populariteit van meer onzuinige
modellen als de SUV. Wat betreft elektrisch rijden: van
de in 2018 nieuw ingezette leasepersonenauto’s valt
6 procent in de 4-procent bijtellingsklasse, die van de
elektrische auto’s. De rest valt allemaal in de 22-procent
bijtellingsklasse.
De volgende stap die leasemaatschappijen zetten, is
invulling geven aan brede, geïntegreerde mobiliteit,
schrijft de VNA in haar jaarcijfers. Een reiziger moet
afhankelijk van locatie, tijdstip, bestemming en doel
makkelijk, afwisselend gebruik kunnen maken van
diverse vormen van mobiliteit. Van (deel)auto’s, fiets, OV,
maar ook van mobiliteitsabonnementen. De leasesector
is in de opmaat naar een breed aanbod van geïntegreerde mobiliteit, wat aansluit op de behoefte van de
mobilist, zowel zakelijk als particulier. Hemerik: “We
willen de mobilist keuze en vrijheid geven, waarbij hij
goed geïnformeerd een keuze kan maken, de mobiliteit
wordt geregeld en dit veilig kan worden afgerekend. Als
we dat kunnen realiseren, dan hebben we een fantastisch product dat antwoord geeft op een aantal grote
vraagstukken zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en

Arval opent mobiliteitskenniscentrum ‘the disco’
Na ALD Automotive met haar Mobility Experience
Centre (MEC) heeft Arval nu ook haar eigen
mobiliteitskenniscentrum: the disco. Ofwel: Arval’s
centre for discovery, innovation, service, connectivity
and outstanding people.
De leasemaatschappij uit Houten noemt het zelf Arval’s
Mobility Hub. Het moet de visie van het leasebedrijf op
de mobiliteit van nu én de toekomst tonen. Daarvoor
is een flinke ruimte ingevuld van bijna 2.700 m2
verdeeld over 2 verdiepingen. De Mobility Hub is één
van de, door Arval onlangs aangekondigde, 4 Arval
hubs wereldwijd. In het kenniscentrum worden Arval’s
producten en diensten visueel getoond: van lease voor
korte tot lange periode, van private lease tot Arval Car
Sharing, van elektrisch vervoer tot bedrijfsvoertuigen

en van Arval Mobility Card tot Arval Active Link. De
‘City of the Future’-booth is ook onderdeel, waarbij
op een interactieve manier een visuele beleving is
gecreëerd over toekomstige mobiliteit. In het pand
is, naast de werkplekken van de afdelingen MKB en
private lease, ook een auditorium met plek voor 150
personen. Volgens Liam Donnelly, algemeen directeur
Arval Nederland, wil Arval met de Mobility Hub een
totaalbeleving bieden, waarbij alle producten en
diensten samenkomen. “Met 40.000 auto’s op de weg
zijn we een belangrijke indicator voor wat er op het
gebied van mobiliteit gebeurt. We sluiten onze ogen niet
voor toekomstige ontwikkelingen.”

Stedin biedt rijbewijs aan als secondaire arbeidsvoorwaarde
In de zoektocht naar schaars technisch personeel biedt
netbeheerder Stedin nieuwe werknemers die nog geen
rijbewijs de mogelijkheid dit op kosten van de zaak
te behalen. Met de landelijke rijschoolketen NXXT is
hiervoor een overeenkomst afgesloten.
NXXT gaat vanaf midden deze maand de opleidingen
verzorgen. In totaal heeft Stedin honderd nieuwe
technici nodig. Dankzij de landelijke dekking van NXXT,

met dank aan de ruim honderd franchisenemers, is de
keten volgens NXXT-directeur Jan Catsburg een voor
de hand liggende partij voor dit soort projecten. “Of het
nu in Utrecht, Maastricht of Groningen is, we hebben er
een rijschool die de opleiding kan verzorgen. We doen
dat ook voor andere partijen en staan altijd open voor
nieuwe partners. We kunnen hen compleet ontzorgen.”

verkeersveiligheid, maar dat ook goed is voor de Nederlandse economische ontwikkeling.”

Meer dan de helft (53 procent) van de in 2018
nieuw gekochte personen- en bestelauto’s
in Nederland (279.300 van de 523.000) is een
leaseauto. Kijken we naar het totale Nederlandse
autopark, 8,79 miljoen personenauto’s groot,
maken zakelijke en private leaseauto’s samen
9,4 procent uit van het rijdend personenautopark.
De auto van de zaak, dus voertuigen die op
naam van een bedrijf staan en niet worden
geleased, is 316.700 auto’s (3,6 procent) groot.
Welke auto’s zijn populair? Volkswagen blijft de
nieuwverkopen domineren, met top-twee posities
bij zowel personenauto’s als bestelwagens.
De Volkswagen Polo, die het zowel goed doet
bij private lease als in het zakelijk segment
staat bovenaan. Opvallende nieuwkomer in
de top-10 is de Tesla Model S. Het beeld van
de top-10 leasebestelwagens is stabiel, net
als vorig jaar stonden daar de VW Caddy op 1
gevolgd door de VW Transporter. De tien grootste
leasemaatschappijen zijn (op alfabetische
volgorde): ALD Automotive, Alphabet Nederland,
Arval, Athlon Nederland, BMW Group Financial
Services, Hiltermann Lease Groep, International
Car Lease Holding, LeasePlan Nederland, Terberg
Leasing en Volkswagen Pon Financial Services.

Elektrisch leasepark
Alphabet groeit met
28 procent
Uit de 2018-jaarcijfers van leasemaatschappij Alphabet
blijkt dat het (plug-in) elektrisch wagenpark 28
procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.
De totale leaseportefeuille groeide met 3 procent.
Het park van Alphabet telt nu zo’n 700.000
personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Het
ordervolume in 2018 bleef bij meer dan 240.000
orders stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar
en het klantenbestand groeide met 9%, wat neerkomt
op 89.000 geregistreerde klanten wereldwijd. Maar
de grootste groei zat het hem in de (PH)EV’s. De
leasemaatschappij zegt de focus gelegd te hebben
op duurzame mobiliteit en het actief aanbieden van
alternatief aangedreven voertuigen. Onder andere
via het label AlphaElectric. Volgens Norbert van den
Eijnden, CEO van Alphabet International, verandert
mobiliteit voortdurend. “Het is voor ons essentieel om
voor iedere gebruiker de juiste mobiliteit te kiezen uit
een groeiend aantal mogelijkheden.” In 2018 breidde
AlphaCity, de Corporate CarSharing-oplossing, zich uit
naar het multi-make-segment en breidde het aanbod
van voertuigen verder uit met auto’s van alle merken.
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Mobiliteitstransitie centraal
op Fleet Mobility Live
Fleet Mobility Live (21 mei!) staat deze aflevering in
het teken van de transitie naar nieuwe mobiliteit. Maar
ook onderwerpen als WLTP, GDPR, blockchain, de
veranderende mobiliteitsmix, elektrificering, gedragsverandering, veiligheid en Urban Mobility staan op het
programma. En natuurlijk wordt de Mobiliteitsmanager van het Jaar 2019 bekend gemaakt.
De drie finalisten voor de prestigieuze prijs zijn inmiddels bekend: het zijn Tamara Gieze, HR & Facility
manager bij Arup, Jeroen Brink, ketenmanager mobiliteit bij Alliander en Arno Veenman, adviseur expertise
HR bij De Volksbank. De drie worden momenteel aan
de tand gevoeld door de vakjury, bestaande uit Tineke
de Wolf (Eneco), Daan Bieleveld (DSM), Arjen Juurlink (FrieslandCampina), Ronald Postma (Syndesmo),
Gertjan Sybrandi (Stedin) en Henk Winckens (Enexis). De
mobiliteitsaward is in het leven geroepen om mobiliteitsmanagers te prijzen, die op creatieve en innovatieve wijzen met oplossingen komen op het gebied van
mobiliteit voor medewerkers en daarnaast Nederland
op een groene, gezonden en slimme manier bereikbaar
houden. Vorig jaar won Gertjan Sybrandi van Stedin de
prijs. Het is gebruikelijk dat de winnaar in het daarop
volgende jaar in de jury komt te zitten.
Digitalisering
Fleet Mobility Live staat deze aflevering in het teken
van de transitie naar nieuwe mobiliteit. De Europese
emissienormen en het Nederlandse klimaatakkoord
hebben mobiliteit volop in de schijnwerpers gezet.
Bedrijven zoeken in toenemende mate naar het inzetten
van minder milieubelastende auto’s, autofabrikanten
haasten zich dankzij de strenge emissienormen om
meer elektrische auto’s op de weg te zetten. Daarnaast
geeft de digitalisering de mobiliteitsmanager steeds
meer mogelijkheden om de mobiliteit zo efficiënt mogelijk in te richten. Dan gaat het niet alleen om het zakelijk
autovervoer, maar ook om andere vervoermiddelen
die bijvoorbeeld via apps aan elkaar kunnen worden
geknoopt zodat de medewerker in realtime weet welke
vervoersopties voor zijn of haar reis het beste zijn, en
ook wanneer moet worden vertrokken om de afspraak
op tijd te halen. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar
er ontstaat inmiddels wel een woud aan opties. Keynote
spreker rondom deze thema’s is Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU/Eindhoven. Hij legt in
zijn keynote op het event uit hoe fleetmanagers optimaal
kunnen inspelen op trends zoals van bezit naar gebruik
en de route naar nul emissie.

Overname SternLease
door ALD definitief

Mobiliteit en gedrag
Sinds de start van Fleet Mobility Live, vorig jaar mei, is
ook de focus verbreed, met hr-managers. In exclusief
voor hr-managers toegankelijke rondetafelsessies wordt
ingegaan op de uitdagingen waarmee hr-professionals
te maken krijgen op het gebied van de mobiliteit van de
medewerkers. Een zo’n sessie richt zich bijvoorbeeld
op mobiliteit en gedrag. Een mobiliteitsbeleid aanpassen heeft effect op de medewerkers. Zij zullen niet snel
genegen zijn om hun reisgedrag aan te passen – terwijl
dat wel essentieel is voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Moderator Jos Hollestelle, clustermanager
bij Syndesmo, bespreekt aan tafel welke rol een hr-manager kan vervullen om het integrale mobiliteitsbeleid
succesvol te implementeren.
Belangrijker nog dan de technische kant van de mobiliteitstransitie is het implementeren ervan, vertelt
beursorganisator Stijn van den Broek. “De benodigde
gedragsverandering bij medewerkers is het uitganspunt
van deze editie van het event. We zien dat steeds meer
bedrijven de transitie maken naar een mobiliteitsbeleid
waarin de leaseauto niet langer leidend is, sterker: waar
het OV het uitgangspunt wordt. Dat vraagt nogal wat van
medewerkers. Hoe je mensen mee kunt nemen in het
nieuwe beleid is dan ook de sleutel voor succes.” Naast
diverse keynotes en talkshows onder leiding van dagvoorzitter Geert Kloppenburg, die ingaan op de mobiliteitstransitie, vindt er ook een groot aantal break-outsessies en workshops plaats. Een nieuw element is
de mogelijkheid om te netwerken met vakgenoten en
leveranciers via een-op-eengesprekken en proefritten.
Tijdens het evenement komen actuele onderwerpen
als WLTP, blockchain, de veranderende mobiliteitsmix,
elektrificering, gedragsverandering, veiligheid en urban
mobility aan bod.

De vraag naar elektrisch & hybride vervoer in
Nederland nam vorig jaar bij de leasemaatschappij toe
tot 12,8 procent van de leaseregistraties. Het aantal
dieselregistraties daarentegen liep terug tot gemiddeld
13 procent over het hele jaar. Volgens Jeroen Kruisweg,
algemeen directeur ALD Automotive Nederland, maken
bedrijven tegenwoordig werk van duurzaamheid. “En
voor dit jaar verwachten we dat de vraag naar elektrisch

SternLease brengt een vloot in van ongeveer 13.000
voertuigen waarmee de totale vloot van ALD groeit naar
ruim 63.000 voertuigen. Naast de overname krijgt ALD
ook toegang tot het dealernetwerk van Stern Dealers.
De leasemaatschappij uit Hoofddorp gaat exclusief voor
deze 85 dealers whitelabel leasediensten aanbieden
gericht op MKB en particuliere klanten. Daarvoor is een
zevenjarig strategisch partnerovereenkomst getekend.
“Zowel zakelijke als particuliere klanten kunnen onze
mobiliteitsdiensten nu via diverse kanalen en merken
gaan afnemen”, aldus Jeroen Kruisweg, algemeen
directeur ALD Automotive Nederland.
Volgens Henk van der Kwast, directievoorzitter
Stern Groep, zal de samenwerking met de dealers
een aanzienlijke boost geven van de business.
“De geïntegreerde mobiliteitsdienstverlening aan
onze klanten zal bovendien verder verbeteren”. De
transactie wordt naar verwachting eind mei 2019
afgewikkeld. De opbrengst van de verkoop van aandelen
SternLease zal ruim 80 miljoen euro bedragen. Een
deel van de opbrengst zal Stern gebruiken voor verdere
digitalisering van de onderneming, het optimaliseren
van het dealernetwerk en het uitbreiden van SternPoint
tot een netwerk van nationale relevantie, aldus het
persbericht.

Fleet Mobility Live is op 21 mei in NBC in Nieuwegein.
Klik op de website fleetmobilitylive.nl voor meer info
en aanmelden!

Jaarcijfers ALD Automotive: ev haalt diesel bijna in
Het wagenpark van leasemaatschappij ALD Automotive
in Nederland is de grens van 50.000 gepasseerd; de
vloot groeide vorig jaar met 24,3 procent. Opmerkelijk
daarbij: het aandeel elektrische en hybride registraties
heeft bijna die van diesels ingehaald.

ALD Automotive heeft SternLease definitief
overgenomen, op 1 maart is de overeenkomst
getekend. ALD wordt daarmee de vijfde leasemaatschappij van Nederland en krijgt door de deal
bovendien 85 extra vestigingen voor whitelabel leasing.

verder toeneemt.” Het totale wagenpark van ALD
Automotive Nederland telde eind vorig jaar 49.221
voertuigen maar is inmiddels de grens van 50.000
gepasseerd. Private lease heeft net als het jaar ervoor
een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei, maar
ook zakelijk is de vloot flink toegenomen, meldt ALD. De
groei kwam zowel tot stand via directe verkoop onder
het label ALD Automotive als indirect, via whitelabel
partnerships met importeurs.
Wereldwijd groeide de vloot van ALD vorig jaar met
10,1 procent, waardoor er nu meer dan 1,6 miljoen
voertuigen rondrijden. Ook daar steeg het aandeel
elektrische en hybride voertuigen fors: bijna 50

vlnr: Henk van der Kwast, directievoorzitter Stern Groep,
Carel Bal, bestuurder ALD Automotive Nederland en
Jeroen Kruisweg, algemeen directeur ALD Automotive
Nederland

procent. Kruisweg ziet ook de vraag naar flexibele
mobiliteitsoplossingen aanzienlijk groeien. “Met onze
nieuwste oplossing ALD carsharing spelen we hierop
in. Ook zien we voor dit jaar veel kansen voor occasion
lease, voor zowel de private leasemarkt als zakelijk. Het
past in de trend van meer flexibiliteit in contractduur”,
aldus Kruisweg.
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XLLease gaat als ‘local hero’ nieuwe fase in

“We komen uit de pioniersfase van elektrisch
rijden, nu wordt het echt duurzaam”

Met de overname van XLLease door Volkswagen
Pon Financial Services breekt voor de ‘local hero’
uit Apeldoorn nieuwe tijden aan. Directeur Frank
van Klink is blij met de grote ‘mobiliteitsetalage’
die hij er straks bij krijgt. Want ook bij zijn
doelgroep, het midden en kleinbedrijf, krijgt
duurzame ‘bredere mobiliteit’ voet aan de grond.
Getriggerd door de elektrische auto!

Dat laatste wordt overigens door geen enkel wetenschappelijk onderzoek gestaafd,
benadrukt Van Klink meteen. Harde cijfers zijn er niet, maar het valt de ervaren
leasedirecteur de laatste maanden wel op in zijn gesprekken met klanten.
“Bedrijven, van klein tot groot, lijken allemaal bezig te zijn met elektrische mobiliteit.
En dan vooral met de vraag: welke elektrische auto zal nu of straks aan mijn
mobiliteitsbehoefte kunnen voldoen? Daarover nadenken lijkt een discussie op
gang te brengen over de inzet van bredere mobiliteit, dus niet alleen van een auto.
Pool- en deelauto’s, fietsen, mobiliteitsvergoedingen, het hele spectrum kan voorbij
komen. Zo’n discussie is natuurlijk alleen maar winst.”
Tegelijkertijd ziet XLLease dat uiteindelijk de auto nog veruit de belangrijkste vorm
van mobiliteit is. Enkele grote klanten van XLLease, sowieso de grotere corporates
en dan vooral gevestigd in de Randstad, omarmen andere vormen van vervoer omdat
ze bijvoorbeeld simpelweg te weinig parkeerplaatsen hebben. De redenen voor
werkgevers om autogebruik aan de kaak te stellen zijn divers. Hoewel duurzaamheid
en filedruk wel universele thema’s zijn, zegt Van Klink. “Maar tegelijkertijd moeten
we natuurlijk wel mobiel blijven. Dan is het goed als je in een provisiekast kan gaan
snuffelen naar de vele middelen om die brede mobiliteit te faciliteren en garanderen.
Dat hebben we door de overname allemaal in huis.”

Hokjesdenken
Toch ziet Van Klink niet zozeer een revolutie in mobiliteitsproducten ontstaan,
zoals velen proclameren, maar eerder een evolutie. Veel van die producten, neem
bijvoorbeeld private lease, bestaan namelijk al veel langer. Maar het is de acceptatie
bij klanten die ervoor zorgt dat een product of dienst snel gaat. Belangrijker daarbij
is dat je als leasemaatschappij aan die klantwens kan voldoen. Eerder maakte
XLLease al korte metten met het gebruikelijke ‘hokjesdenken’ in leaseland, zoals
Van Klink het noemt. “De klant wil in zijn visie tegenwoordig niet óf een rental óf
een leaseauto óf een private leasecontract. Hij wil ontzórgd worden wat betreft zijn
mobiliteitsbehoefte.” Voorbeeld daarvan is dat een leasecontract bij XLLease parallel
kan lopen met een flexibel arbeidscontract. Zo kan het ook voorkomen dat de
aanvankelijke huurauto wordt omgezet naar een shortleasecontract om uiteindelijk
in een vast leasecontract te eindigen. “Waarbij het dus gaat over één en dezelfde
auto. Laatst hadden we iemand die zijn private leaseauto wilde omzetten in een
zakelijk, operationeel leasecontract omdat hij een nieuwe baan had gevonden. Dat
hebben we zonder problemen geregeld.”

Zo’n zelfde benadering is er nu ook wat betreft elektrische leaseauto’s. Al voor de
troepen uit kon er bij XLLease een ‘tussenauto’ worden geleased mocht een bepaald
elektrisch model nog niet voorradig zijn. Lange levertijden van ev’s zijn eerder regel
dan uitzondering. Bovendien: volgend jaar staat de ev-doorbraak echt te gebeuren.
Dan komen immers de modellen onder de 50.000 euro op de markt. En wellicht
belangrijker: het zijn de modellen van de grote autofabrikanten. Van Klink: “We
klimmen nu uit de pioniersfase van elektrisch rijden, komen nu in een duurzame
elektrische fase terecht. Dat is een goede zaak. Kijk ook naar de nieuwste generatie
laadinfrastructuur die nu op de markt komt; het is op de lange termijn beter
houdbaar dan de producten die in de pioniersfase werden ontwikkeld. Volkswagen
heeft onlangs bekend gemaakt dat het haar elektrische platform beschikbaar stelt
voor derden, een unicum in autoland. Het verstevigt allemaal het duurzame karakter
van elektrische mobiliteit.”

Verwachtingspatroon
Uiteindelijk zal ook waterstof meedingen in de strijd om alternatieve brandstof,
denkt Van Klink. Ook al kost de waterstofproductie energie en is het rendement
niet zo hoog als ‘batterij elektrisch’. Het feit dat een groot deel van het aanwezige
gasstelsel ingezet kan worden voor waterstof, maakt het lucratief. “Er ligt voor
miljarden aan infrastructuur in de grond en als waterstof leidend wordt voor
huishoudens en industrie, dan wordt het voor de auto ook haalbaar. Niet voor niets
geloven enkele grote autofabrikanten zoals Toyota en Hyundai in waterstof. Die
hebben er zelfs al modellen van rondrijden.”
Toch zijn er nog genoeg stappen te zetten in deze duurzame fase van elektrisch
rijden. Waarbij de belangrijkste voor fleetowners wellicht is: een goede tcoberekening maken van de diverse elektrische auto’s. Van Klink: “Wat kost zo’n auto
nu precies inclusief laadkosten? Nog maar weinig bedrijven maken het sommetje.
En is het zinvol om snelladers te plaatsen bij mensen thuis? Je zult zien dat straks
elektrische auto’s en alle infrastructuur eromheen moeten voldoen aan het hoge
verwachtingspatroon wat mensen nu hebben van conventionele auto’s. Nu ligt
die verwachting van ev’s lager, de bijtelling is immers vriendelijk. Maar dat zal
veranderen. En dan kan je uiteindelijk spreken van echt duurzame veranderingen.”
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XRAY ziet recordaantal importauto’s in systemen voorbijkomen

Wildgroei in taxatieland moet worden gestopt
Van de ruim 200.000 geïmporteerde auto’s vorig jaar liep ruim 60 procent via de systemen van XRAY voor het bepalen van de BPM. Een recordaantal
dat, gezien de populariteit van importauto’s, dit jaar waarschijnlijk weer wordt verbroken. De WLTP, het tekort aan Nederlandse occasions en
natuurlijk de besparing die het XRAY-systeem oplevert (gemiddeld 23,5 procent!) spelen de organisatie in de kaart. Maar zorgen zijn er ook…
restwaarde-expert Tom Corduwener van XRAY over de wildgroei in taxatieland.

Import is hot. Maar het blijkt ook in toenemende mate het terrein voor een immer
uitdijend schimmig wereldje van bedrijfjes, taxateurs, BPM-adviseurs of hoe ze
zich ook allemaal noemen. Op enkele professionele en gerenommeerde partijen na
belooft de een nog lagere taxatie - en dus lager BPM-bedrag dat bij import moet
worden betaald - dan de ander. Vaak gebeurt het via schadetaxaties, die bij controle
helemaal geen schadeauto’s blijken te zijn. Maar juist aan controles schort het, zegt
Corduwener. Daar is geen mankracht voor. En hoewel XRAY niets te maken heeft
met dit marksegment – XRAY werkt hoofdzakelijk voor grote zakelijke klanten als
dealerbedrijven en -holdings die vooral betrouwbare, marktconforme taxaties willen
en vooral geen gedoe – schaadt het de branche in zijn geheel. “Bedenk daarbij dat
de Belastingdienst na 5 jaar nog kan aankloppen met een naheffing, dat wil je als
professionele partij natuurlijk niet riskeren.”
Corduwener pleit nu gezamenlijk met enkele gevestigde register taxateurs voor
meer controle op de taxatiemarkt. Momenteel zijn er nauwelijks regels, iedereen
mag zich taxateur noemen. Die controle ‘aan de voorkant’ is volgens Corduwener veel effectiever dan wat de staatssecretaris nu voorstelt: meer controle door
RDW-stations. Die moeten straks de aangiften gaan valideren. Daarover heeft de
staatssecretaris onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. “Maar of de
RDW hiervoor de expertise en mankracht in huis heeft is de vraag. Het is veel effec-

Restwaardekampioenen: van Outlander tot CX-3
Dat fiscale regels en ander overheidsingrijpen de restwaardemarkt danig
kunnen verstoren, moge bekend zijn. De lage bijtelling heeft bijvoorbeeld de
restwaarden van plug-in hybrides altijd hoog gehouden, hetzelfde gebeurt
nu met vol-elektrische auto’s. Aan de andere kant van het spectrum staat
de diesel, die nog altijd in het verdoemhoekje staat. Hoewel de nieuwe
Euro6-diesels al weer beter scoren op restwaardevlak, zegt Corduwener. Het
bepalen van restwaarden hangt van veel factoren af, waarbij zeker niet alleen
de ratio bepalend is. Momenteel zijn de restwaardekampioenen kleinere
SUV’s, waarbij vooral die van Mazda Kia en Hyundai uitschieters zijn. En of
de trend van downsizing invloed heeft op de restwaarde? Waarbij dus forse
auto’s met een kleine en zuinige motor wordt geleverd? Corduwener: “Dat
wordt inderdaad spannend, we doen er nu de eerste ervaringen mee op. Je
ziet dat er in de markt een zorg is over de betrouwbaarheid van die kleine
motoren bij hoge kilometerstanden. Je merkt dat een Mazda CX3/CX5, die
bijna als enige niet meedeed aan de trend van downsizing, een absolute
restwaardetopper is. Ook belangrijk: we blijven Nederlanders dus we moeten
er in ieder geval een forse caravan mee kunnen trekken.”

Grote organisaties benchmarken wagenpark via XRAY
XRAY heeft op zijn methodiek ook de zegen van de fiscus gekregen.
Het scheelt wellicht dat XRAY ook door diverse overheidsorganisaties
regelmatig wordt gebruikt om hun wagenparken te benchmarken wat
betreft restwaarde. Meerdere leasemaatschappijen maken gebruik van
deze dienstverlening, regelmatig lopen er hele batches van leaseauto’s
door de modellen van XRAY. Leasemaatschappijen willen voortdurend een
vinger aan de pols houden wat betreft de restwaarden (lees: opbrengsten)
van hun rijdend park. Daarnaast heeft XRAY middels het koerslijstplatform
regelmatig overleg met de fiscus en Ministerie van financiën om eventuele
knelpunten m.b.t. de BPM aangiftes weg te nemen. Met name de enorme
papierwinkel in de huidige aangiftemethodiek is een bron van ergernis, een
volledig digitale aangifte vanuit onze systemen past meer in deze tijd en daar
wordt nu op de achtergrond hard aan gewerkt.

tiever om regels op te stellen voor taxateurs, op die manier scheidt je het kaf van het
koren. Die ‘race to the bottom’ met betrekking tot BPM-afdracht moet in ieder geval
gestopt worden, het schaadt uiteindelijk de hele automarkt”, aldus Corduwener.

Bottom-up methode
Hoe het dan wel moet? Voor niet-schadeauto’s in ieder geval via een officieel,
transparant platform. Waarbij de XRAY-methoden inmiddels een beproefde methode blijkt. Het geheim daarbij: de waarde is gebaseerd op de marktconforme
handelswaarde, de zogenaamde bottom-up methode. Corduwener: “Dat is vele
malen betrouwbaarder dan een top-down methode waarbij men vanuit een niet reële
showroomvraagprijs terugrekent naar een handelsinkoopwaarde. Bij voertuigen met
een klein referentiekader ga je hiermee onherroepelijk in de fout. Volgens deze topdown methode baseer je je wellicht op te hoge vraagprijzen van collega autobedrijven. Ook hou je hiermee geen rekening met de forse marges op de zgn selfies, (eigen
naam registraties). Gevolg kan zijn dat je een auto te duur inruilt en teveel gaat
vragen voor een auto om rendement te behalen. Als je die te hoge prijzen weer gaat
gebruiken voor de volgende transactie, kom je in een vicieuze cirkel terecht. Daarom
ons advies: begin bij de handelswaarde die transparant en marktconform door ons
bottom-up wordt vastgesteld.
De gemiddelde leeftijd van een auto die is geïmporteerd via de systemen van XRAY is
25 maanden. Dat is alweer twee maanden jonger dan een jaar eerder. Corduwener
ziet vooral de komst van de nieuwe praktijktest WLTP als oorzaak. Volgens die reëlere verbruikstesten stoten auto’s meer CO2 uit dan de vorige methode. Het gevolg
is een hogere BPM. En hoewel de politiek van te voren had aangekondigd de WLTP
kostenneutraal te willen invoeren, blijkt dat in de praktijk allerminst het geval. Die
stijging noemt Corduwener aanzienlijk, en niet alleen wat dure auto’s betreft, maar
over de gehele breedte, zoals onlangs nog bleek uit cijfers van automotive dataleverancier Jato. “Door de WLTP worden auto’s duurder maar we zien de restwaardes
niet stijgen. De afschrijving wordt dus alleen maar groter en dat maakt import weer
interessant”.

“Door de WLTP worden auto’s duurder maar we
zien de restwaardes niet stijgen. De afschrijving
wordt dus alleen maar groter en dat maakt import
weer interessant”.
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FMS van Lease Management Nederland voor ‘het betere wagenparkbeheer’

“Wij leveren de kerk, niet het geloof”
Het wordt in Nederland ook wel het eerste echte fleetmanagementsysteem van het land genoemd: FMS van
Lease Management Nederland. Gestart in 1992 toen wagenparkbeheerders serieus de kloof tussen de eigen
administratie en die van de leveranciers wilden dichten. FMS is ontwikkeld vanuit die praktijk met aan het roer
Martin Lans: wagenparkbeheerder, oprichter van De Verenigde Nederlandse Fleetowners (VNF) en door collega’s
ook wel ‘de leaseprofessor’ genoemd. Het in 25 jaar doorontwikkelde FMS-pakket bestormt met nieuw elan de
fleetmanagement-arena.

Grote klanten als KPMG, SAP en Staatsbosbeheer maken al jaren gebruik van het
SaaS-systeem FMS. Het beschikt over alle mogelijkheden die je van een pakket
tegenwoordig mag verwachten, benadrukt Lans. Het is gebruiksvriendelijk,
makkelijk te koppelen met eigen administratiesystemen en het beheert niet alleen
het (lease)voertuig maar alle mobiliteitssoorten. Van auto tot fiets, van grasmaaier
tot vuilniswagen. Lans ziet het allemaal voorbij komen. “Zie FMS als Zwitsers
zakmes; wij leveren aan diegene die verantwoordelijk is voor de mobiliteit binnen
zijn of haar bedrijf de tool om het gehele park te beheren. Het is een pakket zonder
toeters of bellen, echt gemaakt voor het doel waarmee het is ontwikkeld: het
betere wagenparkbeheer.”

‘Geëlektrificeerde’ autoregeling
Wat die toeters en bellen betreft: wat veel concurrentie vaak met bombarie
aankondigen, zoals een CO2-uitstootrapportage van het gehele park met een
druk op de knop, zit wel degelijk in FMS van Lease Management Nederland.
Ook het feit dat een grote klant met behulp van FMS en de adviezen van Lease
Management Nederland onlangs een compleet ‘geëlektrificeerde’ autoregeling heeft
opgetuigd, is ongemerkt gebeurd. Lans is wars van opsmuk, hij is als operationeel
wagenparkbeheerder geschoold na een eerste carrière bij LeasePlan. Discussies
over Mobility as a Service (MaaS), mobiliteitsbudgetten, een elektrische vloot, … hij
heeft er zijn mening over maar met FMS levert hij de kerk en niet het geloof. Ofwel:
het maakt eigenlijk niet uit hoe je als werkgever het mobiliteitsbeleid vormgeeft, je
moet er wel ten alle tijden grip op hebben. “Bedenk dat grofweg 75 procent van het
beheer standaard is, welk mobiliteitsbeleid er ook is en welke objecten er ook aan
hangen. 25 procent is maatwerk. Daar zit hem het verschil in.”

Van VNF tot jurylid Mobiliteitsmanager van het Jaar
Al jaren zit Martin Lans in de jury van de Mobiliteitsmanager van het Jaar
verkiezing, een award die tijdens de jaarlijkse beurs Fleet Mobility Live
wordt uitgereikt. De jury bekijkt alle inzendingen en komt uiteindelijk
met een shortlist van drie kandidaten. Die worden vervolgens stevig
aan de tand gevoeld door de vijfkoppige jury. De award is een echte
vakprijs, voor en door vakgenoten. Dat maakt het voor Lans waardevol.
Want een wagenparkbeheerder, fleet- of mobiliteitsmanager leert het
vak toch vooral in de praktijk. Lans heeft daarom ook ooit de Verenigde
Nederlandse Fleetowners (VNF) opgericht, het kenniscentrum voor
wagenparkbeheer. Maar tegenwoordig past bij zo’n breed onderwerp als
mobiliteitsmanagement, waarbij zoveel verschillende disciplines en kennis
komt kijken, geen club meer die elkaar per kwartaal bijpraat over de laatste
ontwikkelingen, zoals vroeger gebeurde. “Daarom willen we nog meer dan
voorheen een kenniscentrum zijn, maar dan toegankelijk voor een veel
bredere groep.”

Wat dat laatste betreft, waar Lease Management Nederland vooral in wil uitblinken
is dat maatwerk. En dan niet alleen wat de techniek betreft, maar vooral ook
in dienstverlening: van persoonlijk advies tot troubleshooting. Lans belooft
dat er binnen 1 dag iemand op de stoep staat. En niet binnen drie werkdagen
zoals gebruikelijk bij andere softwareleveranciers. Het is ook die gekoppelde
dienstverlening, waarbij fleetowners zelfs hun hele wagenparkbeheer kunnen
uitbesteden aan Lease Management Nederland, die voor de huidige groei zorgt.
Daarbij zijn het ook veel bedrijven die bij Lans aankloppen die hun beheer hadden
uitbesteed aan een leasemaatschappij, maar nu tot inzicht komen dat het controle
aspect helemaal weg is. Het is het verhaal van de slager die zijn eigen vlees keurt. “Bij
wagenparkbeheer draait het vaak om aantallen. Dat een factuur van een auto een paar
euro hoger uitvalt, mag dan op zich geen ramp zijn. Maar als je 2000 voertuigen hebt,
dan loopt het in de papieren. Je hebt dus altijd een controle-laag nodig.”

Matrixmodellen

Lemane Martin Lans

“Bedenk dat grofweg 75 procent van het beheer
standaard is, welk mobiliteitsbeleid er ook is en
welke objecten er ook aan hangen. 25 procent is
maatwerk. Daar zit hem het verschil in.”

Die ‘check’ geldt natuurlijk helemaal bij hercalculaties. Voertuigen rijden nooit
de exact vooraf berekende kilometers. De zogenaamde matrixmodellen, die veel
leasemaatschappijen hanteren, moet al te grote verrassingen in die eindafrekening
tegenaan. Daarin staan immers de kosten bij afwijkende kilometrages. Maar dat
is nog een hele klus om dat bij te houden. Lans: “FMS kan die Matrix automatisch
berekenen. Maar wellicht belangrijker: je houdt zicht op de kilometers die worden
gemaakt. Dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen de veelrijder van auto te laten
switchen met iemand die weinig kilometers maakt. Bij wagenparkbeheer is het in veel
gevallen gewoon je boerenverstand gebruiken. Maar je moet het dan natuurlijk wel
uitvoeren, waarbij een externe partij daar vaak beter tot toe in staat is. Blijven we in
boerenland: een van mijn favoriete gevleugelde uitspraken is: de beste mest voor het
land is de voetstap van de boer. Ofwel, fleetmanagement in zijn geheel automatiseren
kan nooit, je moet er aandacht aan besteden om het tot bloei te laten komen.”
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Verizon Connect komt met digitale tachograaf

Een fleetmanagementsysteem als ‘no-brainer’
Voertuigtelematicabedrijf Verizon Connect heeft met haar ritregistratiesysteem REVEAL, het eind vorig jaar gelanceerde Asset
Tracking en nu ook met de digitale tachograaf Digital Tacho Live View
een volledige propositie richten de transport en logistieke sector.
Allemaal producten en diensten die als ‘no brainer’ in de markt kunnen
worden gezet, benadrukt Jan Willem Doornbos van Verizon Connect. De
voordelen zijn immers groot. Ook op het vlak van duurzaamheid.

Met de introductie van de nieuwe digitale tachograaf van Verizon Connect
kunnen transport- en andere bedrijven overal digitale-tachograafbestanden en
chauffeursgegevens downloaden. Dit helpt ze niet alleen te voldoen aan Europese
tachograafwetgeving, maar ook om uitval van voertuigen te beperken en dagelijkse
processen te stroomlijnen. De digitale tachograaf monitort en analyseert belangrijke
gegevens van chauffeurs, zoals rijtijden, pauzes en rusttijden. Deze informatie
is afkomstig uit het apparaat in het voertuig dat gegevens over de chauffeur,
het voertuig en de motor digitaal vastlegt. Het apparaat vertaalt deze gegevens
vervolgens naar bruikbare informatie die terug te vinden is in Verizon Connects
fleetmanagementplatform REVEAL. “Het grote voordeel is natuurlijk dat de
gegevens op afstand kunnen worden gedownload. Het wagenpark kan daardoor
volledig operationeel blijven. Maar het moet vooral ook helpen als wapen in de strijd
om de rij- en rusttijden te monitoren waarbij je proactief kan ingrijpen mocht een
chauffeur de rijtijd bijvoorbeeld overschrijden”, aldus Doornbos.

Jan Willem Doornbos

Fouten in tachograafdata
Uit recent Engels onderzoek blijkt dat een op
Wagenparkbeheerders zouden, op de ‘oude’
Wagenparkbeheerders zouden, op de ‘oude’
de vier chauffeurs het niet zo nauw neemt met
manier gemiddeld meer dan drie uur per week
de rusttijden. Ook al zijn de boetes die worden
besteden aan het herstellen van fouten.”
manier gemiddeld meer dan drie uur per week
opgelegd niet mals, de wetgeving hieromtrent
besteden aan het herstellen van fouten.
is streng en de regels worden de komende tijd
Kortom, de digitale variant van de
weer aangescherpt. Uit datzelfde onderzoek
tachograaf gaat als ‘no brainer’ worden
blijkt dat de meerderheid van de bedrijven het naleven van tachograafwetgeving
ingezet in de transport en logistieke sector. Daar is Doornbos van overtuigd.
als werkonderbreking en tijdrovend ervaren. De digitale variant moet kortom veel
Net als de fleetmanagementsystemen worden ingezet in het ‘witte bussen’
van dit ongemak wegnemen. Waarbij de efficiency kan worden verhoogd: met de
segment. Bestelauto’s in Nederland worden in toenemende mate voorzien
digitale tachograaf kan de locatie worden ingezien van het voertuig én de status
van telematicaoplossingen omdat ook hier de voordelen groot zijn. Bijzonder
van chauffeurs op de livekaarten in REVEAL. Er kunnen dan opdrachten worden
is de samenwerking van Verizon Connect met fabrikant Iveco. Sinds vorige
toegewezen aan de chauffeurs die nog binnen hun wettelijk toegestane aantal uren
maand gaat de bestelautofabrikant zijn voertuigen af-fabriek voorzien van een
zitten. Doornbos: “Ook fouten in tachograafdata moeten tot het verleden gaan behoren.
fleetmanagementsysteem van Verizon Connect. Klanten worden zo voorzien van
Verizon Connect’s telematicaplatform die bedrijven van elke omvang kunnen
gebruiken om hun mobiele business te optimaliseren.

Bewust werken aan minder CO2-uitstoot met
Verizon Connect REVEAL
Voor groenvoorzienings- en boomspecialist Wolterinck speelt het
fleetmanagementsysteem van Verizon Connect, REVEAL, een belangrijke
rol door het bedrijf inzicht te geven in het brandstofverbruik van zijn
27 voertuigen. Een mooie bijkomstigheid is dat Wolterinck dankzij zijn
energiezuinige aanpak ook gelijk op brandstofkosten bespaart. Het
Achterhoekse Wolterinck neemt actief deel aan de CO2-Prestatieladder,
een instrument om bedrijven te helpen bij het reduceren van hun CO2uitstoot. “We vinden het belangrijk om als bedrijf ons steentje bij te
dragen aan een betere wereld voor de generaties na ons”, zegt Marvin
Hendriks, projectmanager bij Wolterinck. “En daarin staan we niet alleen.
Onze opdrachtgevers, waaronder de overheid, hechten hier ook steeds
meer waarde aan.” Wolterinck maakt nu een aantal maanden gebruik van
REVEAL en Hendriks is positief over de resultaten tot nu toe. “Onlangs
hebben onze chauffeurs een cursus ‘het nieuwe rijden’ gedaan waarin ze
leren energiebewust te rijden. In het dashboard van REVEAL kunnen we de
effectiviteit daarvan goed meten. Zo zien we dat onze medewerkers er nu
een minder onrustige rijstijl op nahouden. En mochten werknemers toch
een keer brandstof verspillend rijgedrag vertonen, zoals de motor onnodig
stationair laten draaien, dan krijgen we daar vanuit REVEAL direct een seintje
van zodat we er actie op kunnen ondernemen.”

Iveco Daily
Dit Iveco fleet management by Verizon Connect is nu beschikbaar in nieuwe Iveco
Daily-modellen lichte bedrijfswagens. Klanten kunnen kiezen uit verschillende Verizon
Connect-plannen, grofweg met en zonder digitale tachograaf. Veel klanten van Verizon
Connect hebben gemengde wagenparken, van personenauto’s tot en met trucks.
Voor alles heeft Doornbos nu wat te bieden. Inclusief een beheeroplossingen voor
divers materieel, bijvoorbeeld voor trailers. Eind vorig jaar kwam Verizon Connect
met Asset Tracking. Vergelijkbaar met de voertuigvolgfunctionaliteit van REVEAL
verkrijgen gebruikers met de nieuwe asset-trackingoplossing zowel near-realtime als
achteraf inzicht in de gps-locaties van hun materieel. Ook is het mogelijk om te zien
of apparatuur stationair draait en hoe vaak het wordt ingezet. Doornbos: “Sinds enkele
maanden zet bijvoorbeeld de internationale logistieke dienstverlener Vorex Logistics
de asset trackers in om de locaties en prestaties van zijn 74 trailers te volgen, die van
de Benelux en Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland rijden. Geofencealerts moeten bovendien de trailers beschermen. Het helpt dus het risico op diefstal
en andere vormen van ongeoorloofd gebruik te verminderen.”
Tevens van belang voor de transport en logistieke sector: Verizon Connect is een
samenwerking aangegaan met tankpasleverancier UTA, een van de grootste
tankpassen in truckland. In eerste instantie worden de systemen gekoppeld in
Duitsland, Polen, Frankrijk en Nederland. Maar UTA heeft een dekking in 40
Europese landen. De koppeling is bedoeld om fraude snel op te sporen. Volgens
Doornbos uiteindelijk ook weer zo’n ‘no-brainer’…
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Volkswagen toont ‘powerbank’ voor elektrische auto’s
Volkswagen heeft op de autosalon van
Genève afgelopen maart een vrijwel
productierijpe designstudie van zijn
flexibele laadstation gepresenteerd.
Door de compacte afmetingen is deze
‘powerbank voor elektrische auto’s’ op
elke gewenste plek neer te zetten.
De powerbank is te verbinden met het
elektriciteitsnet, maar ook zonder deze
verbinding kunnen vier auto’s tegelijkertijd worden geladen, waarvan twee via
gelijkstroom (snelladen). Het laadstation
kan ook worden gebruikt voor de opslag

van groene stroom om zo CO2-neutrale mobiliteit mogelijk te maken. De
productie start in 2020. Het flexibele
laadstation werkt volgens het principe van een powerbank, die onderweg
wordt gebruikt voor het opladen van
smartphones of tablets. De ‘powerbank’
voor auto’s is veel groter en heeft een
laadcapaciteit van maximaal 360 kWh.
Dankzij de gelijkstroom laadtechnologie
met een capaciteit van maximaal 100
kW kunnen accu’s van elektrische auto’s
zeer snel worden opgeladen. Ook zijn de
mobiele laadstations aan te sluiten op
het elektriciteitsnet waardoor ze continu
worden opgeladen.
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CO2 compensatie
Voordelig tanken bij 1.060 stations in Nederland en maar liefst
4.690 in Europa
Lage paskosten en korting op uw tankbeurten
Volledige controle via het webportaal (24/7)
Eén periodieke verzamelfactuur
Handige GO app met routeplanner naar een station in de buurt
Meer weten?
Benieuwd naar de GO tankpas? Wij denken graag mee over de beste oplossing voor
uw organisa�e.
We zijn telefonisch bereikbaar op 0800 020 06 71 of via gocard.nl@eurogarages.com

www.GoTankpas.nl

Tijdelijke behoefte
De vrijwel productierijpe laadstations
zijn compact (1,20 m x 1,00 m) en kunnen
daardoor vrijwel overal worden geplaatst,
bijvoorbeeld bij festivals of stadions,
in de stad en op elke andere plek waar
(tijdelijk) behoefte is aan laadstations.
Door het station te laden met elektriciteit
uit hernieuwbare bron (bijvoorbeeld zonne- of windenergie) wordt het voor het
eerst mogelijk om groene stroom tijdelijk
op te slaan. Daarmee wordt mobiliteit
CO2-neutraal. Vooral landen die een
groot aandeel van hernieuwbare stroom
aan het elektriciteitsnet toevoegen, kunnen nu een deel daarvan opslaan in de
laadstations. Een bijkomend voordeel is
dat de mobiele stations tijdens piekuren
de druk op het elektriciteitsnet verminderen.
In technisch opzicht is het nieuwe laadstation gebaseerd op het accupakket van
Volkswagens MEB-platform en gebruikt
daarbij de celmodules van het accupakket. Dat betekent niet alleen dat er diverse capaciteitsniveaus beschikbaar zijn,
maar ook dat het station de accu’s van
MEB-modellen een tweede leven kan geven. Als de capaciteit van het accupakket
van een MEB-model onder een bepaald
niveau komt, kan het na analyse worden
hergebruikt in een laadstation. Zo wordt
het gebruik van grondstoffen aanzienlijk
verminderd, aldus Volkswagen. De laadstations worden in de eerste helft van dit
jaar geplaatst bij het hoofdkwartier van
Volkswagen AG in Wolfsburg en ondersteunen zo de opbouw van een laadinfrastructuur in de stad. Na dit pilotproject
gaan de snellaadstations in 2020 in
productie bij Volkswagen in Hannover.
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Slim laden ‘must have’ voor
groei elektrisch vervoer
Slim opladen van elektrische auto’s heeft grote voordelen: er ontstaan minder pieken op het elektriciteitsnet, minder CO2-uitstoot en lagere laadkosten. Dat
blijkt uit het rapport ‘Slim laden must have bij groei
elektrisch vervoer” dat vorige maand maart door Peter
Vermaat, CEO van Enexis Groep, is overhandigd aan
Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om
auto’s op een ‘gewenst moment’ op te laden; zo duurzaam mogelijk (sturen op zo min mogelijk CO2-uitstoot)
en zo gespreid mogelijk (sturen op beschikbare netcapaciteit). Wanneer automobilisten gebruik maken van slim
laden, kunnen zij tientallen euro’s besparen. Het onderzoek is in opdracht van Enpuls uitgevoerd door CE Delft
en APPM met bijdragen van ElaadNL en de Hogeschool
van Amsterdam.
Het uitgangspunt van de studie is de situatie in 2030
voor elektrisch rijden en duurzame energie, zoals
geschetst in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen van juli
2018. Het voorspelde aantal elektrische auto’s in 2030
zorgt voor een significante CO2-reductie ten opzichte
van auto’s op fossiele brandstoffen. Door deze auto’s
op het ‘gewenste moment’ op te laden, kan die besparing verder oplopen. In het model dat gebruikt is bij de
doorrekening is ervan uitgegaan dat de auto’s niet extra
lang aan de laadpaal staan. Alleen met het tijdstip van
laden is geschoven. Als alle elektrische auto’s normaal
opgeladen worden, is de verwachting dat de piekvraag
op het elektriciteitsnet met bijna 50% groeit (van 6,5 GW
naar 9 GW). Op jaarbasis vertegenwoordigt het opladen van deze auto’s dan nog een CO2-uitstoot van 1,6
Megaton, vanwege elektriciteitsproductie met een deels
fossiele energiemix.
Maatschappelijke kosten hoger
In het scenario, waarbij alleen gekeken wordt naar
het zo duurzaam mogelijk laden van auto’s, wordt de
uitstoot met 19 procent verlaagd. Hierbij ontstaan er
echter extra pieken in het elektriciteitsnet (2,9 GW ten
opzichte van normaal laden). De noodzakelijke investeringen in de elektriciteitsnetten om deze pieken aan
te kunnen zijn dusdanig hoog, dat de maatschappelijke
kosten hoger zijn dan de baten. Wanneer het opladen zo
veel mogelijk wordt gespreid op basis van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, wordt de

CO2-uitstoot met 11 procent verlaagd en wordt de piek
op het elektriciteitsnet gereduceerd (met 2 GW ten
opzichte van normaal laden). Het directe kostenvoordeel
van deze scenario’s is respectievelijk €42 tot €50 per
elektrische auto per jaar op de bruto energieprijs.
In de praktijk worden de positieve effecten van de
onderzochte scenario’s voor slim opladen nog niet
grootschalig toegepast, vanwege beperkingen in de wetgeving. Hoe eerder slim laden grootschalig toegepast
mag worden, hoe groter de winst voor maatschappij,
klimaat en de elektrische rijder. Daarnaast bevelen de
onderzoekers onder andere aan om de markteffecten
te onderzoeken door te sturen op energieprijs, andere
laadstrategieën en effecten op additionele investeringen
in duurzame energieproductie. Volgens Peter Vermaat,
CEO Enexis Groep, levert elektrificeren van vervoer een
significante bijdrage in het verminderen van de CO2-uitstoot. “Een betrouwbare infrastructuur is noodzakelijk
om deze vorm van mobiliteit te faciliteren. Investeren in
de netten blijft altijd noodzakelijk, maar door innovaties
als slim laden kunnen onnodige investeringen verme-

den worden. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de
energievoorziening naast betrouwbaar en duurzaam ook
betaalbaar blijft. “
Harm-Jan Idema, managing consultant elektrisch vervoer bij APPM: “Slim laden blijkt een ‘no regret’ bij de
introductie van elektrisch rijden. Het maakt elektrisch
rijden nog schoner en voordeliger. We verwachten dat
een dynamische vorm van slim laden nog meer voordelen heeft, door vraag en aanbod van energie optimaal op
elkaar af te stemmen. Ongewenste effecten zoals pieken
op het net worden dan ook vermeden. Voor implementatie is juiste samenwerking tussen alle betrokken
partijen belangrijk, zodat een elektrische rijder ook weet
wat hij of zij kan verwachten.”
Rapport downloaden?
Ga naar TrendsinAutoleasing.nl

Pon-medewerkers (VWPFS) proberen leasefiets uit
Leasemaatschappijen bieden in toenemende mate hun
klanten een leasefiets aan, Volkswagen Pon Financial
Services (VWPFS) wil nu ook de eigen medewerkers
op de leasefiets. Waarbij het de bedoeling is dat de
werknemers minimaal 2x per week op de fiets naar
het werk toekomen.
Zo’n 50 e-bikes zijn er onlangs uitgedeeld aan
de werknemers van ‘s lands derde grootste
leasemaatschappij VWPFS. ‘Uiteraard’ van het
merk Gazelle, onderdeel van het Pon-concern. Het
betreft een pilot: de werknemers mogen de e-bike
zeven maanden lang uitproberen. Waarbij de fiets
dus ook daadwerkelijk gebruikt moet worden.
VWPFS speelt hiermee, naar eigen zeggen, in
op de trend dat werkgevers in toenemende mate

mobiliteitsoplossingen aanbieden in plaats van enkel
een auto of km-vergoeding. Werknemers vinden dit
een belangrijke arbeidsvoorwaarde en het sluit aan
op bedrijfsdoelstellingen omtrent duurzaamheid
en vitaliteit. Overigens verwacht menig partij dat de

leasefiets straks een flinke stimulans krijgt als volgend
jaar de nieuwe, fiscale regeling geldt voor de fiets van de
zaak. Er komt een vaste bijtelling van 7 procent.
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MTc komt met eerste eigen merkonafhankelijke laadpas

“De markt is er rijp voor”
MultiTankcard (MTc) rolt vanaf deze maand mei een eigen, merkonafhankelijk laadpas uit. Het moet op termijn onder andere zorgen
voor meer transparante tarieven aan de laadpaal, zegt MTc-directeur
Patrick Roozeman. En het geeft leasemaatschappijen de kans een
meer ‘eigen’ ev-dienstverlening op te tuigen. “De markt is er rijp voor”.

MTc is voor elektrische laden nu ook een volwaardige Mobility Service Provider MSP
geworden. Het concept is eigenlijk vergelijkbaar met die van de gewone tank- of
mobiliteitspas van MTc, marktleider in onder andere de leasebranche. De afgelopen
maanden is de pas uitgebreid getest. In mei wordt deze officieel gelanceerd, als
eerste voor MoveMove. Wanneer data-uitwisseling het toelaat kunnen real-time
prijzen aan de laadpaal in de app van MTc meer prijs-transparantie bieden. Ook een
eventueel starttarief wordt erin vermeld en zelfs de laadtijden worden duidelijk –
het verschil in vermogen tussen de palen kan immers groot zijn. Ook of een paal
beschikbaar is, wordt allemaal in de app inzichtelijk. Roozeman: “MTc sorteert voor
op de technologische ontwikkeling, zodat de MTc-pas als het ware praat met de

“In de basis zijn wij verwerkers van
mobiliteitstransacties in de zakelijke markt. Daar
hoort inmiddels een trits aan oplossingen bij, van
OV tot deelauto. En dus ook elektra.”
laadpaal. Dan kan je dus op voorhand zien waar je het best, snelst of goedkoopst
kan laden.” Die transparantie wordt gevoed dankzij nieuwe protocollen en nieuwe
IT-systemen van de laadinfrastructuur. De verouderde IT-systemen – de verrekening
ging tot voor kort nog vaak met Excel-sheets – maken de komende tijd plaats
voor een goede basisinfrastructuur. De laatste jaren is vooral veel geïnvesteerd in
uitbreiding van het netwerk.

‘Claim to fame’
De IT-infrastructuur bij MTc zelf heeft de afgelopen jaren al een kleine revolutie
ondergaan. Dat is absoluut onze ‘claim to fame’, benadrukt Roozeman. In amper
4 maanden tijd heeft MTc deze nieuwe one-stop-shop voor e-mobility ontwikkeld.
De noodzaak om groot in te stappen in deze markt was er. Roozeman: “De markt
voor elektrische mobiliteit is niet te stoppen. Als je nu als kaartleverancier niet
instapt in kilowatturen, dan open je de deur voor de concurrentie. In de basis zijn wij
verwerkers van mobiliteitstransacties in de zakelijke markt. Daar hoort inmiddels
een trits aan oplossingen bij, van OV tot deelauto. En dus ook elektra.”
Richting leasemaatschappijen, de belangrijkste klantengroep van MTc, heeft
de organisatie een mooie e-troef in handen, weet Roozeman. MTc stelt de pas
en bijbehorende app als whitelabel beschikbaar, dus leasemaatschappijen

Merkgebonden versus merkonafhankelijk
Waar het in de brandstoffenmarkt begon met merkonafhankelijke passen
en pas later de brandstofleveranciers kwamen met hun merkgebonden
tankpassen, is het in de markt van elektrisch laden precies omgekeerd
gegaan. Daar domineren nu de merkgebonden passen van bijvoorbeeld
Eneco of NewMotion. Dezelfde partijen die dus ook laadpalen leveren en
daardoor ontstaat er voor de klant de vreemde situatie dat de merkgebonden
pas bij een paal van de ‘concurrent’ andere tarieven rekent dan dat van een
berijder bij zijn ‘eigen’ laadpaal. En wat die kosten überhaupt zijn, wordt
pas bij de eindafrekening duidelijk. Exploitanten van laadpalen spelen ook
weer met de verschillende, fluctuerende stroomtarieven die zij inkopen. “Het
levert allemaal taferelen op die moeilijk uit te leggen zijn aan de eindklant.
Helemaal in deze fase van de markt van elektrisch rijden die op het punt
staat van grootschalige doorbraak. De klant eist tegenwoordig beter inzicht
in de laadtarieven en wil weten waar de kosten in de keten zitten”, aldus
Roozeman.

Patrick Roozeman

Van MaaS-platform tot incidenteel treinkaartjes
kopen in MTc-app
In de toenemende concurrentie in tank- en mobiliteitspassenland ontwikkelt
MTc zich steeds meer tot transactiehuis op het gebied van mobiliteit. Voor
het eerst worden er met leasemaatschappijen langdurige partnerships
aangegaan, waarbinnen gezamenlijk mobiliteitsoplossingen worden
ontwikkeld. Aan de basis van de dienstverlening ligt een nieuw IT-platform.
Feitelijk een MaaS-platform, benadrukt Roozeman. Een platform waarop
allerlei dienstverleners en aanbieders van mobiliteit samenkomen. Daarvoor
is bredere samenwerking nodig in de branche en Roozeman is druk bezig
op dat vlak nieuwe partnerships te smeden. Maar brede mobiliteit faciliteert
MTc natuurlijk ook al met de vorig jaar geïntroduceerde MoveMove-pas. Alle
gemaakte reiskosten worden maandelijks samengevat in één overzicht: het
OV, de fiets, de taxi, tanken (overal in Nederland en bij alle DKV-stations in
Europa) en aanvullende autodiensten, zoals parkeren en carwash. Het is
de eerste pas die MTc verspreid in het directe kanaal. En de animo is groot,
zegt Roozeman. Voor de incidentele OV-reiziger is het binnenkort mogelijk
om in de MTc-app een OV-kaartje te kopen. Met een QR-code kan worden
ingecheckt in het openbaar vervoer. “Op die manier heb je met een MTc-pas
per definitie altijd een treinkaartje bij je.”

kunnen er zelf dienstverlening omheen ontwikkelen. Hiermee kunnen zij hun
eigen mobiliteitspas ontwikkelen, als tegenhanger van MTc’s eigen – vorig jaar
gelanceerde – mobiliteitskaart MoveMove. Later dit jaar volgt een nieuwe toevoeging
met betrekking tot brede mobiliteit: in-app kunnen OV-kaartjes worden gekocht voor
de incidentele OV-reiziger (zie kader). Roozeman: “De markt van brede mobiliteit
ontwikkelt zich langzaam maar gestaag. Waarbij ons nieuwe platform klaar staat
voor het aaneenkoppelen van meerdere mobiliteitsvormen van verschillende
aanbieders. Sommige leasemaatschappijen pakken dit voortvarender op dan
anderen. Bedenk dat het voor hen een compleet ander verdienmodel is. Waarbij
duidelijk moet zijn dat een mobiliteitspas er niet is om mensen de leaseauto af te
pakken. Je moet de werknemer de keuze geven, soms is het OV gewoon praktisch.
Dat zien we ook terug in de cijfers: een kwart van de MoveMove gebruikers stapt ook
in het OV. Dat is qua duurzaamheid in ieder geval alleen maar winst.”
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Prodrive Academy begeleidt nieuwe mobiliteit

Van automobilist naar operator
Veel zakelijke rijders zien de auto niet meer als symbool van een succesvolle loopbaan en dat kan gevolgen hebben. De interesse om ieder knopje
en elke functionaliteit te beheersen verdwijnt bij een bepaalde groep bestuurders. Dat is zonde, zegt Mark Maaskant van Prodrive Academy in
Lelystad: “Want juist met alle moderne rijhulpsystemen kun je veiliger rijden en brandstof besparen. Maar die systemen moet je dan wel kunnen
bedienen en de werking ervan kennen.”

Inspireren, motiveren en leren anticiperen. Dat zijn de drie elementen waar het bij
Prodrive Academy allemaal om draait. Inspireren om de rijhulpsystemen te leren
kennen, motiveren om die technologie actief te gebruiken en leren anticiperen door
ver vooruit te kijken en gevaren leren te herkennen.
Dat de kennis over veel systemen in de auto bij veel bestuurders ontbreekt heeft
een oorzaak zegt eigenaar Mark Maaskant: “Veel lease auto’s worden tegenwoordig
op locatie afgeleverd, de sleutel en papieren worden overhandigd aan de zakelijke
rijder en dan is het: veel plezier ermee. De berijder accepteert dat ook: die ziet die
auto niet meer
als een stuk techniek met gebruiksaanwijzing maar als een gebruiksAanmelden
voorwerp. UDaardoor
neemt de interesse in wat die wagen voor innovatieve systemen
kunt zich voor de Audi e-tron gebruikerstraining aanmelden via onderstaande contactgegevens.
Heeft u geen gelegenheid gehad om binnen vijf werkdagen na aflevering een afspraak te maken?
heeft ook af.
Men verdiept er zich niet meer in.”
Dan neemt ons trainingsbureau graag contact met u op.
Tel:
0320 - 28 72 91
E-mail: info@prodrivetraining.nl

Dat auto’s tegenwoordig vol zitten met moderne voertuig-technologie kan bij juist
gebruik een
gunstig
effect
hebben
op de
verkeersveiligheid.
Alleen, de leverancier
Aanmelden
voor deze
training
kan tot maximaal
3 maanden
na aflevering van uw Audi e-tron.
van de auto geeft in sommige gevallen geen uitleg meer over al die opties die het
rijden veiliger en efficiënter maken. Daarmee wordt het veiligheidspotentieel van de
auto niet meer volledig benut.
ARS4391-02 Voucher Audi e-tron gebruikerstraining - Opmaak V3.indd 1-2

Mark Maaskant: “We merken het in de praktijk door de vragen die we krijgen. Hoe
koppel ik mijn mobile device met de auto, is er stemherkenning, welke rijhulp systemen zijn er in de auto aanwezig, hoe werkt het systeem om brandstof te besparen
eigenlijk? Daarbij zijn er automobilisten die ook domweg die systemen niet durven te
gebruiken.”
“De autorit van en naar het werk is statistisch gezien het gevaarlijkste deel van de
werkdag. Als werkgever of wagenparkbeheerder zou je je daarvan bewust moeten
zijn. Ook al omdat de rijhulpsystemen schadereductie en brandstofbesparing kunnen
opleveren, minder slijtage aan banden en remschijven. En niet in de laatste plaats:
goede werknemers zijn schaars. Als je met kennis van die rijhulpsystemen kunt
voorkomen dat je medewerker door een ongeval maanden is uitgeschakeld, zou je
dat toch moeten gebruiken. En vergeet een belangrijk aspect niet: juist gebruik van
rijhulpsystemen zorgt voor minder vermoeidheid, je komt dus uitgeruster aan op je
bestemming!”
Prodrive Academy heeft een grote focus op ‘gebruikerstrainingen’ voor nieuwe
auto’s en bestelwagens. De tijden dat dergelijke trainingen werden gegeven op een
afgesloten circuit waar ook nog een antislipcursus kon worden gevolgd zijn wat
Maaskant betreft voorbij. Met een team van professionele experts worden individuele
automobilisten in hun eigen auto getraind op locatie. Voor ieder type auto heeft Prodrive Academy daartoe speciale cursussen geschreven zodat van elke auto bekend is
welke opties en mogelijkheden er zijn qua hulpsystemen. “Het is verbazingwekkend
hoeveel mensen niet bekend zijn met die systemen en die dus ook niet gebruiken. Er

VOUCHER
Audi e-tron gebruikerstraining

28-02-19 16:44

is kennelijk geen sense of urgency”, zegt Mark Maaskant: “Ook de fleetowner, wagenparkbeheerder of leasemaatschappij zou zich daar bewust van moeten zijn. Per
slot van rekening staat het wagenpark op plaats twee of drie als grootste kostenpost.
Van die kosten is dertig procent beïnvloedbaar: door veiliger en zuiniger te rijden:
minder schade, minder onderhoud, minder brandstof en dus een verlaging van
CO2-uitstoot. En minder ongevallen en uitval van een medewerker.”
Nee, hij is geen roepende in de woestijn: “Het besef neemt toe. Door steeds meer
importeurs worden wij ingeschakeld om gebruikerstrainingen te verzorgen. Bij een
Audi e-tron krijgt de eigenaar of berijder een speciale voucher waarmee hij of zij van
ons een uitgebreide gebruikerstraining krijgt. Dan leer je de auto en al die mogelijkheden dus goed kennen en leer je dus ook hoe je die efficiënt kunt gebruiken.”
Vanzelfsprekend heeft Prodrive Academy ook focus op het EV-segment. Ook hier
zijn de rijhulpsystemen van belang maar geldt nog een andere factor, zegt Mark
Maaskant: “Elektrisch rijden is anders, je moet namelijk je rijgedrag en je reisgedrag
aanpassen. Om te beginnen moet je weten hoe je elektrische auto werkt. Kan jouw
auto snelladen? (DC) of alleen maar gewoon laden (AC) en als je alleen maar AC kan
laden, kan je dan met 1 fase laden of met 3 fasen laden, En welke laadcapaciteit AC
en DC kan je onboard charger aan. Ga je tussendoor bijladen, of rij je de hele dag op
een acculading? En hoelang moet je bijladen voor de volgende shift en welke laadinfrastructuur heb je dan nodig?”
Vervolgt: “Zegt jou een verbruik van 18 kWh/100km iets, en hoever kan je dan rijden
met een 70kWh accu? En hoe wordt jouw actieradius door de buitentemperatuur
beïnvloed en welke manieren heb jij als bestuurder om dit te beïnvloeden? Is het
nou beter om zoveel mogelijk te remmen met een EV omdat je remenergie wordt
gebruikt om de accu’s bij te laden of moet je het voertuig juist zoveel mogelijk rollend houden. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is dus duidelijk dat je als EV
rijder aardig op de hoogte moet zijn van kW’s, kWh’s, Ampères, Volts, AC/DC, 1 fase,
3 fasen, regeneratief remmen, stroompedaal, pre conditioneren, mode 1, mode 2 of
mode 3. Kortom, elektrisch rijden is echt anders.”
Prodrive Academy heeft voortgezette rijtrainingen in ons land een nieuwe dimensie
gegeven. Een traject dat in feite nog aan het begin van de ontwikkeling staat. Met een
breed pakket diensten, variërend van dealerondersteuning, het trainen van afleverspecialisten tot trainingen voor elektrische bestelwagens en zelfs trainingen voor
speed pedelecs groeit Prodrive Academy naar een mobiliteitspartij. Mark Maaskant
constateert tot slot dan ook dat mobiliteit in alle opzichten verandert: “Er komen
steeds meer rijhulpsystemen en dat kan mij niet snel genoeg gaan: hoe sneller
hoe beter. Het verkeer wordt er veiliger, efficiënter en duurzamer door. Als Prodrive Academy willen wij daarin een rol spelen. De automobilist er namelijk bewust
van maken dat hij niet meer alleen een bestuurder is maar ook een operator. Dat is
namelijk de toekomst.”
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Ondernemers laten geld liggen
door btw op mobiliteitskosten
niet terug te vragen
Ondernemers laten onnodig geld liggen
bij de btw-aftrek van mobiliteitskosten.
Vooral op de kosten van het openbaar
vervoer (ov) en parkeren kunnen ze
geld besparen door vaker btw terug
te vragen. Dat blijkt uit onderzoek van
Sherloq in opdracht van XXImo, expert
op het gebied van moderne mobiliteitsen administratieve oplossingen.
Bedrijven beseffen vaak niet dat ze meer
btw terug kunnen krijgen op het gebied
van zakelijke reizen en mobiliteitsuitga-

ven. Zo vraagt volgens het onderzoek bijna tachtig procent van de ondervraagde
ondernemers wel de btw van tankkosten
terug, maar vaak niet van andere vormen
van mobiliteit. Zonde, want de btw van
kosten voor bijvoorbeeld taxi, autodelen,
parkeren en autowasbeurten mag gewoon als voorheffing op de btw-aangifte
tegen 21 procent.
Uit een interne analyse van 1,4 miljoen
verwerkte mobiliteitstransacties blijkt dat
zakelijke klanten gemiddeld 38 keer per
jaar betaald parkeren met een gemiddelde kostprijs van 12,70 euro. De terug te
vragen btw – alleen al voor parkeren – is
dan 83,76 euro per medewerker.

Het niet-terugvragen van btw is niet per
se een kwestie van onwetendheid, want
ook op voor de hand liggende mobiliteitsdiensten kunnen bedrijven meer btw
terugvragen dan ze nu doen. Ter illustratie: meer dan veertig procent van de
ondervraagden neemt de negen procent
btw van ov-kosten niet altijd mee in de
teruggave. Aangezien een retourkaartje
2e klas Breda – Schiphol bij de NS bijvoorbeeld al veertig euro kost, loopt het
btw-bedrag op tot bijna vier euro – een
aanzienlijk bedrag op jaarbasis.

deel van de Markteffect Research Groep,
onderzocht in opdracht van XXImo de
teruggave van btw op het gebied van mobiliteitsdiensten. Er werden 538 personen (van 18 jaar en ouder) ondervraagd,
die (mede-)verantwoordelijk zijn voor
financiële beslissingen binnen de organisatie. Het onderzoek werd uitgevoerd
tussen 4 en 8 maart 2019 en tussen 19 en
21 maart 2019.
Wilt u het volledige onderzoek inzien?
Neem contact op met xximo@lvtpr.nl.

Over het onderzoek
Markonderzoeksbureau Sherloq, onder-

Hitachi Mobility stapt in
autodelen en deelfietsen
Leasemaatschappij Hitachi
Capital Mobility heeft de eerste
klanten aangesloten op een eigen
deelautosysteem. Na de zomer hoopt
het leasebedrijf in samenwerking
met softwareleverancier WeGo ook
een deelconcept voor fietsen te
kunnen starten.
Met de deeloplossing van Hitachi
Capital Mobility kunnen gebruikers
in de app een van de beschikbare
auto’s reserveren, voertuigstatussen
achterlaten en uiteraard openen en
sluiten. Dat kan tijdens kantoortijden
maar, afhankelijk van de wens van
de opdrachtgever, ook erbuiten.
Medewerkers die in het weekend een
auto nodig hebben, kunnen deze tegen
een aantrekkelijk tarief gebruiken.
Hierdoor zijn aanzienlijk minder auto’s
nodig en worden auto’s efficiënter
gebruikt, aldus de leasemaatschappij.
Volgens CEO Gert Veenstra is de vraag
naar autodeeloplossingen groeiend. Met
name bij projectontwikkelaars en in het
bedrijfsleven. “Steeds vaker zie je dat
bij de verhuur van een appartement in
de huurprijs een aantal uur mobiliteit
inbegrepen zit. Vooral in drukke steden.
Een huurder kan dan ook eenvoudig
gebruikmaken van de exclusief voor
hen beschikbare deelauto’s. Dat is een
mooie constructie die we momenteel
al bij drie appartementencomplexen
inzetten. En ook in het bedrijfsleven
blijkt het een gewilde oplossing omdat
het twee grote voordelen met zich
mee brengt: kostenbesparing en het
‘groener’ maken van de organisatie. Zelf
hebben wij het concept ook omarmd en
meerdere deelauto’s voor ons personeel
beschikbaar gemaakt.”
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WagenPlan: duurzame mobiliteit is meer dan elektrisch rijden

“We vertellen níet alleen het
enthousiaste ev-verhaal”
WagenPlan als innovatietuin voor duurzame en elektrische
mobiliteit. Zo presenteert de leasemaatschappij zichzelf graag aan de
buitenwacht. Nu de hele wereld bezig lijkt te zijn met de elektrische
auto, blijft directeur Wijnand Akkerman zijn koers vasthouden. Want
de elektrische auto mag populair zijn – vooral leaserijders zijn er dol
op - duurzame mobiliteit behelst meer. “Wij vertellen níet alleen het
enthousiaste ev-verhaal.”

Overstappen op elektrisch leasen of niet? Veel werkgevers en wagenparkbeheerders
voelen de druk om op korte termijn antwoord te geven op deze vraag. Maar zeker
niet ieder bedrijf of alle medewerkers zijn klaar voor de overstap. Hoe aantrekkelijk de elektrische verhalen ook klinken. Wel helpt WagenPlan klanten bijvoorbeeld
elektrische pilots op te zetten. Een speciaal pilot-programma is er zelfs voor opgezet. “Waarbij er best wel wat komt kijken bij het opzetten van zo’n pilot”, benadrukt
Akkerman. “Wil je alles uit zo’n pilot halen dan moet je rekening houden met een
groot aantal factoren. Maar de belangrijkste is wel dat zowel de werkgever als de
leasemaatschappij er serieus tijd in moeten willen steken.”
Selectiecriteria die WagenPlan hanteert voor de pilot gaan bijvoorbeeld over de
locatie van het bedrijf. Dat moet het liefst stedelijk gebied zijn. Ook aandacht voor
de elektrische auto’s zelf, waarbij de klant die medewerkers bij voorkeur een keuze
biedt uit de kleinere modellen om de kosten te drukken, zowel voor het bedrijf als
voor je medewerkers. Ook in deze klasse worden inmiddels aantrekkelijke auto’s
aangeboden met een goede actieradius. In ieder geval een actieradius die moet passen bij de werkzaamheden van de medewerker. En wat die laatste betreft: begin met
het personeel dat het liefst dichtbij werk woont zodat er geen onnodige actieradius
verloren gaat voor woon-werkverkeer. “Voor een koerier is het niet handig, maar een
accountmanager met klanten in de regio zou kunnen”, aldus Akkerman.

De whitepapers Nieuwe Mobiliteit en Zakelijk Elektrisch Leasen zijn op de website van
WagenPlan te downloaden. Daaronder ook het Stappenplan Mobiliteitsbudget.

Modern mobiliteitsbeleid
Niet zelf het wiel proberen uit te vinden, is de centrale boodschap van de leasemaatschappij richting haar klanten. Datzelfde geldt ook voor het opzetten van ‘nieuwe,
brede en flexibele mobiliteit’. Want dat is eigenlijk het grotere mobiliteitsthema bij
bedrijven. Gesprekken gaan dan bijvoorbeeld over het mobiliteitsbudget, met alle
moderne ICT-oplossingen tegenwoordig een administratief haalbare kaart. Akkerman: “Soms pikken klanten er ook een onderdeel uit, zoals carsharing. Maar feit
blijft dat veruit de meeste werkgevers een modern mobiliteitsbeleid willen dat past
bij de huidige flexibele arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Waar duurzaamheid vast onderdeel is en er vaak niet alleen voor leaserijders oplossingen worden
gezocht, maar voor het hele bedrijf. Als leasemaatschappij kunnen wij dit traject
volledig verzorgen, enkele van onze grotere klanten zijn voornemens om er proef
mee te draaien.”

WagenPlan ‘leert’ van deelauto-platform Amber
Deelautoplatform Amber is voor WagenPlan uitgegroeid tot een belangrijke
partner ‘om bedrijven te helpen nog meer rendement te halen uit hun
mobiliteit’, zoals Wijnand Akkerman het omschrijft. “Voor WagenPlan
ook interessant om van dichtbij te zien op welke wijze carsharing werkt
in de praktijk”. Inmiddels rijden er zo’n 140 elektrische BMW’s I3 van
deelautoplatform Amber in Nederland rond. WagenPlan biedt klanten
sinds maart actief aan om ervaring op te doen met elektrische rijden door
te beginnen met een elektrische deelauto. Waarbij er slechts beperkte
infrastructuur nodig is: 1 laadpaal op het werk. Akkerman: “Je krijgt hiermee
een duidelijk beeld van de medewerkers die er wel en niet klaar voor zijn.
Zeker bij een short lease constructie is bovendien het financiële risico zeer
beperkt, je kunt er al na een jaar vanaf.”

“Nieuwe mobiliteit en het mobiliteitsbudget
hebben een enorme potentie. Maar wil je er als
bedrijf optimaal van profiteren dan moet je
het wel strak regelen”
Ook voor het mobiliteitsbudget heeft WagenPlan een stappenplan opgezet. Want het
budget is de meest praktische manier om nieuwe mobiliteit te implementeren. Als
leidraad heeft WagenPlan een zevental stappen benoemd, van het opstellen van een
mobiliteitsvisie - waarbij medewerkers betrokken moeten worden - en het maken
van een mobiliteitsscan, tot en met het vaststellen van de hoogte van het budget en
het starten met een pilot. Dit laatste moet ambassadeurs van het mobiliteitsbudget
opleveren. “Nieuwe mobiliteit en het mobiliteitsbudget hebben een enorme potentie.
Maar wil je er als bedrijf optimaal van profiteren dan moet je het wel strak regelen.
Medewerkers moeten weten waar ze aan toe zijn. Zij zijn het die dagelijks met hun
eigen mobiliteit ‘op stap gaan’. Daarom moet de gebruiksvriendelijkheid van de
ondersteunende informatietechnologie dik in orde zijn. Niemand zit te wachten op
gehannes met een portemonnee vol mobiliteitskaarten en verschillende declaratiestromen. Dat geldt zowel voor medewerkers als werkgevers”, aldus Akkerman.
Nu moet nieuwe mobiliteit ook weer niet gezien worden als dé heilige graal voor
alle organisaties. Net zo min als elektrische voertuigen dat zijn. ‘Ouderwets’ leasen
kan voor veel organisaties een prima oplossingen zijn, benadrukt Akkerman die
graag de nuance opzoekt. Daarbij draait nieuwe mobiliteit vooral om de keuze van
de medewerker. “Maar je wilt natuurlijk voorkomen dat ze met een oude diesel naar
het werk komen. Er zijn duidelijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar zowel
elektrisch rijden als nieuwe mobiliteit is geen hype. Het is een blijvertje waardoor je
het uiteindelijk niet kunt negeren.”
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Miles (& Miles.next) van Sofico plukt vruchten van voorsprong op ‘brede mobiliteit’

“Zie ons als het aggregaat achter
duurzame multimobiliteit”
Leasemaatschappijen en autofabrikanten ontwikkelen zich tot
brede mobiliteitsproviders. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan; achter de schermen is daarvoor een kleine revolutie gaande,
traditionele bedrijfskolommen verdwijnen, het verschil tussen fronten back-end systemen vervaagt, nieuwe eindklanten dienen zich
aan… Softwarebedrijf Sofico maakt die revolutie van dichtbij mee;
orkestreert het zelfs voor enkele grote OEM’s. Of zoals Piet Maes,
CTO van Sofico, het zegt: “Zie ons als het aggregaat achter
duurzame multimobiliteit.”

Sofico is vooral bekend van het leasesoftwareprogramma Miles. Grote leasemaatschappijen zoals ALD Automotive en KBC Autolease, maar ook OEM’s zoals Volkswagen, Mercedes, BMW en Volvo, maken er gebruik van. Miles liep al ver voor de
troepen uit door het programma niet te enten op de auto of het leasecontract, maar
op de gebruiker met al zijn diverse mobiliteitsdiensten. Daar plukt het bedrijf nu de
vruchten van, benadrukt Piet Maes. “Sofico biedt een hybride oplossingsplatform
voor het volledige spectrum van mobiliteit en gecontracteerd voertuiggebruik: financiering, leasing, huren en delen en alle mengvormen die daar tegenwoordig bijhoren.
Waarbij dus niet alleen leasemaatschappijen profiteren die zich willen ontwikkelen
als brede mobiliteitsprovider, maar ook autofabrikanten. Wij zijn bijvoorbeeld de
partij achter het Care by Volvo-programma, een abonnementsformule met extra services, zoals autodelen. Bedenk dat achter die sharing-filosofie een complexe wereld
van administratieve afhandeling zit. Er zijn interacties met meerdere personen,
vaak met meerdere contracten eraan ten grondslag. Dat hele proces ondersteunen
wij met Miles.”

Groei bijbenen
Zelfs de eigen captives van de fabrikanten zijn niet op deze abonnementenstructuur
ingericht. Hun model was vooral gericht op segmenten, bijvoorbeeld b2b of b2c.
Waarbij er duidelijke front-end systemen zijn, veelal met een app, en een back-end
die alles aan elkaar probeert te knopen. Sofico gaat verticaal door die hele systeeminfrastructuur heen. Maes en zijn team denkt in ‘use cases’ waarbij het perspectief
van de gebruiker leidend is. “Nieuwe businessmodellen zitten niet in front-end of
back-end systemen. Een berijder wil gewoon een pool- of deelauto gebruiken, de
trein nemen of een Uber pakken. En dat zo gemakkelijk mogelijk. Waarbij de
werkgever niet zit te wachten op extra factuurstromen. Als mobiliteitsprovider
moet je dat kunnen faciliteren. Daar zijn wij voor.”
Inmiddels heeft het van oorsprong Belgische bedrijf klanten in 23 landen en eigen
kantoren in 8 landen, waarbij het Nederlandse filiaal de laatste tijd flink is gegroeid
(zie kader). De groei bijbenen is eigenlijk de grootste uitdaging van het softwarebedrijf, moet Maes erkennen.

Laadinfrastructuur
Toch staat er nog genoeg op het verlanglijstje van de CTO. Bijvoorbeeld ingegeven
door de populariteit van elektrisch rijden. Nu is een EV gewoon aan te sluiten op
Miles, vindt in het systeem ook keurig de verrekening plaats van laadkosten.

Nederland is grootste markt voor Sofico
Sofico startte in 1988 met vier werknemers en één Belgische klant. Vandaag
is Sofico een wereldspeler van formaat met 250 medewerkers, kantoren in
acht landen en klanten in 23 landen. Waaronder dus Nederland, inmiddels
uitgegroeid tot de grootste markt voor het van oorsprong Belgische bedrijf.
Ruim negen (grote) Nederlandse klanten zijn op Miles aangesloten, een
tiende zit er deze maand aan te komen. Vanuit de vestiging in Houten worden
deze klanten met raad en daad bijgestaan. Zo’n 27 werknemers telt de
Nederlandse vestiging, Tim van Daele is sinds kort verantwoordelijk voor de
Nederlandse business. “Als je snel groeit op bepaalde markten dan moet je
er fysiek aanwezig zijn. Iedere markt kent zijn eigen dynamiek, evolueert op
zijn eigen tempo. Deze lokale strategie voeren we globaal. Want uiteindelijk
gaan we natuurlijk ook langdurige partnerships aan waarbij we elkaar
voortdurend voeden met nieuwe inzichten, producten of diensten. Mobiliteit
staat immers nooit stil! En de focus op duurzaamheid speelt ons in de kaart.
Alleen al door het optimaliseren van autogebruik kan je een wagenpark flink
verduurzamen.”

Maar als straks leasemaatschappijen in de leaseprijs laadinfrastructuur willen
aanbieden, wil Sofico daar klaar voor zijn. Die vraag heeft Maes overigens nog niet
binnengekregen, maar het zal ongetwijfeld gebeuren. Wordt dus aan gewerkt. En
Maes denkt aan een eigen deelplatform met bijbehorende app. Nu maakt Miles
probleemloos een koppeling met de diverse deelsystemen die al op de markt zijn.
Maar een verdere integratie van carsharing met Miles staat op het programma en
daarvoor is een eigen systeem nodig. Carsharing zal namelijk aan populariteit winnen, weet Maes.
Maar het is vooral zaak om gezamenlijk met klanten nieuwe producten en diensten
te ontwikkelen. Daarin speelt de nieuwe service- en dataverwerkingslaag Miles.next
een belangrijke rol. Het is een extra laag bovenop het Miles platform, gebaseerd op
een microservices-architectuur in de cloud. Hierdoor kan Miles optimaal gecombineerd kan worden met andere programma’s en verschillende diensten, platformen
en datastromen integreren en aggregeren. Op die manier kunnen er ook gerichter
diensten worden aangeboden, bijvoorbeeld aan partijen in de markt die structureel
met multimodale mobiliteit en autodelen bezig zijn. De aanpak met Miles.next vermijdt
dat Miles een loodzwaar en complex programma wordt. Het moet flexibel blijven waardoor er gemakkelijk kan worden ingesprongen op actuele trends en ontwikkelingen in
de markt. Maes: “We leren enorm veel op de diverse markten waar we opereren op het
gebied van multimodale en gedeelde mobiliteit. Waarbij het niet meer zo is dat Europa
vooroploopt in alle ontwikkelingen. Juist in Azië worden momenteel de grootste stappen gemaakt. Maar al die kennis en ervaring komen uiteindelijk in ons pakket Miles
terecht. Waarbij het voor klanten een groot voordeel is dat een robuust systeem is dat
zich in deze prille markt al ruimschoots heeft bewezen.”
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Shell TapUp rolt (duurzaam) tanken op locatie landelijk uit

Houd grip op het tankproces van het wagenpark!
Hoe een ogenschijnlijk simpel idee, het aftanken van voertuigen op locatie, kan uitgroeien tot een gewilde dienst bij fleetowners. Het brengt hen
niet alleen efficiency en tijdsbesparing maar ook helpt het met de duurzaamheidsdoelstellingen. Het heeft Milena Grul en Pieter Beynen van Shell
TapUp zelfs enigszins verrast hoeveel operationele problemen er met hun service wel niet kunnen worden opgelost.

Het idee komt voort uit een innovatiewedstrijd gehouden door Shell. In mei 2017
begon de eerste fysieke levering van brandstoffen aan de eerste klant. Anno 2019
kunnen klanten van het eerste uur al schermen met behaalde resultaten. Zo bespaarde de gemeente Rotterdam in een pilot ruim 4.140 kilometer en 414 werkuren
in vijf maanden tijd. Puur en alleen omdat er niet meer zelf getankt hoeft te worden.
Maar wellicht belangrijker: de gemeente wil in 2030 een volledig emissieloos
wagenpark. Die route daarvoor is uitgestippeld en duurzame brandstoffen spelen
er een belangrijke rol in. Zo worden de voertuigen door TapUp afgetankt met de
veel schonere, synthetische dieselbrandstof GTL. “Dergelijke brandstoffen zijn niet
bij ieder tankstation beschikbaar. Bij ons wel. Dat maakt onze business case voor
fleetowners extra interessant: de besparing die onze dienstverlening oplevert, kan
deels geïnvesteerd worden in duurzaamheid”, aldus Milena Grul.
Pieter Beynen

“Onderweg tanken is feitelijk ook weinig efficiënt
als je bedenkt dat voertuigen het grootste deel
van de dag gewoon stilstaan”
Actief is Shell TapUp inmiddels in diverse sectoren waaronder de logistiek. Daar
profiteren vooral bedrijven gericht op stadsdistributie en last mile delivery. Die
gebruiken de ‘business case’ hoofdzakelijk om efficiency te brengen in hun operatie.
Snelheid is deze markt cruciaal, bestellingen worden tot op het kwartier nauwkeurig
ingepland. “Het enige waar men nog geen grip op had, was het tankproces van de
voertuigen”, zegt Pieter Beynen. “In de tijd dat je onderweg een voertuig voltankt,
had je wellicht twee bezorgingen kunnen doen. Tanken kan de boel ook vertragen
wat weer ontevreden klanten oplevert. Ook niet onbelangrijk: in deze tijden van
schaarste van vakmensen wil je als werkgever dat je personeel vooral bezig is met
het werk waarvoor ze zijn opgeleid en aangenomen. Tanken en het zoeken naar een
station, hoort daar niet bij.”

Van veegwagens tot nieuwe (lease)auto’s
Bij Auto Hoogenboom komt Shell TapUp wekelijks langs om alle occasions
en af te leveren nieuwe auto’s vol te tanken. Het bedrijf was eerst sceptisch
over de beloofde tijdsbesparing, maar de tijd dat monteurs soms wel vijf
keer op een dag naar het tankstation moesten, heeft inmiddels veel dure
tijd uitgespaard. Bovendien: al die ritjes naar het tankstation met soms
hagelnieuwe auto’s over de openbare weg leverde het risico van schade
op. Dat is nu weg. Ook De Beelen Groep, de partij achter het Athlon Service
Center in Rotterdam, zet Shell TapUp in om vooral het vervangende
vervoer ter plekke af te tanken. Willems Vastgoedonderhoud zet Shell
TapUp in om de hoogwerkers in de binnenstad van Rotterdam en Den Haag
schoner te laten draaien met Shell GTL. Technische Unie, groothandel in
installatiematerialen, laat de voertuigen nu ’s avonds aftanken. Daarbij
houdt TapUp ook de kilometerstanden bij zodat er meer inzicht komt in het
verbruik. Stadsbeheer Rotterdam, klant van het eerste uur, spreekt van een
boost voor efficiëntie en duurzaamheid. Alleen de veegwagens al leverde het
gebruik van TapUp 414 extra borsteluren op.

Nieuwe generatie biobrandstoffen
Daarbij speelt in de stadsdistributie het thema duurzaamheid volop. Ook in
(overheids)tenders worden veelal eisen gesteld op dit vlak. Het tanken van GTL – en
het ook aantoonbaar kunnen maken – helpt in dergelijke trajecten, weet Grul. “Dit
biedt ook mogelijkheden voor de nieuwe generatie biobrandstoffen. Die zijn niet
meteen overal verkrijgbaar. Wij kunnen ze daarentegen makkelijk toevoegen aan
onze dienstverlening. .”
Onderweg tanken is feitelijk ook weinig efficiënt als je bedenkt dat voertuigen het

grootste deel van de dag gewoon stilstaan. Ook de bestelbussen, vrachtwagens,
veegauto’s, kraanwagens of ander bouwmateriaal waar TapUp langskomt, staan
heel vaak stil. Dat is het moment dat TapUp langskomt. Met de klant wordt een
tijdslot afgesproken waarop de bestelwagens van TapUp langskomen. Dit tijdslot kan
aan het begin van de dag zijn, aan het eind of in de avond. “Soms staan voertuigen
tot 2 uur ’s middags stil en spreken we af voor die tijd de voertuigen volgetankt te
hebben. Daarin is onze dienstverlening uiterst flexibel”, aldus Beynen. Daarbij krijgt
de klant dus volledig inzicht in de getankte liters. Ook als het gaat om bijvoorbeeld
bouwmachines die nog vaak met jerrycans worden gevuld. “Je krijgt als bedrijf dus
ook zicht op het verbruik van dergelijk materieel. Wil je een park verduurzamen, dan
begint dat natuurlijk met het creëren van inzicht.”

Wagenpark van de toekomst

Milena Grul

Shell TapUp was tot voor kort vooral actief in de regio groot Rotterdam. Maar gezien
de grote animo van bedrijven rolt het bedrijf nu landelijk uit. Het eigen wagenpark
wordt momenteel uitgebreid net als het aantal chauffeurs. Het heeft Beynen eerlijk
gezegd verrast hoeveel operationele problemen met de service kunnen worden
opgelost. Van een bedrijf dat zegt vooral last te hebben van de tijd die tanken
hun medewerkers kost tot organisaties die TapUp inzetten om hun snelle groei
te kunnen bijbenen. “We komen op het juiste moment met onze propositie op de
markt. Fleetowners zijn allemaal bezig met het inrichten van hun ‘wagenpark van de
toekomst’, waarbij schonere brandstof in de transitie naar elektrische mobiliteit een
belangrijke rol speelt. Die kennis over dergelijke brandstoffen zien we toenemen.
Het biedt bedrijven ook de mogelijkheid om binnen hun eigen tempo en zonder grote
investeringen ineens, mee te gaan in de energietransitie.”
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Mobility as a Service, nu al
voor iedereen bereikbaar!

voordelig en/of duurzaam van A naar B
te komen.

Waar iedereen druk is met nadenken
hoe MaaS - Mobility As A Service - er
uit zou moeten zien, heeft Shuttel
daarin het antwoord al werkend in
de markt gezet. Met ruim 120.000
dagelijkse gebruikers mag gesteld
worden dat het concept dan ook werkt.

Met de Shuttel app - die voor zowel
Apple als Android beschikbaar is - wordt
“Shuttelen” nog leuker. Wil je weten
wat de snelste of goedkoopste manier
is om naar je bestemming te reizen,
plan dit heel eenvoudig in de app. Ideaal
als je niet zo vaak van het openbaar
vervoer reist, je krijgt ook advies over
het perron of busnummer. Ook kun je in
de app heel eenvoudig al je transacties
classificeren, zo ben je altijd bij met de
administratie.
Daarnaast kun je nu ook je reis
vastleggen met de GPS-tracker,

De essentie van MaaS is het flexibel
kunnen gebruiken van verschillende
vormen van Mobiliteit. Om dat zo goed
mogelijk te doen heeft Shuttel een
app ontwikkeld die reizigers helpt om
gericht keuzes te maken, om zo snel,

bijvoorbeeld als je met de fiets naar
je werk gaat of met iemand carpoolt.
Handig als je een kilometervergoeding

van je werkgever krijgt en daarvoor je
kilometers moet bijhouden. Tot slot,
je hebt via de app direct toegang tot je
persoonlijke portal waarmee je inzicht
hebt in alle transacties, bijbehorende
kosten en eventueel de status van je
persoonlijke mobiliteitsbudget.
Ben je Shuttel klant, download dan de
app in de Playstore of in de App store en
log in met je persoonlijke account.

EVMonitor: ruim 2.000
Tesla’s Model 3 verkocht

Bent u de
weg kwijt?

De nieuwe Tesla Model 3 laat in maart
de gehele gevestigde leaseorde achter
zich door met afstand de meeste
registraties te noteren, melden zowel
Aumacon als EVConsult. Het EVmarktaandeel is in dit eerste kwartaal
meer dan verdubbeld ten opzichte van
Q1 in 2018.
In maart werden er volgens de nieuwste
cijfers van de EVMonitor 3.630 nieuwe
BEV personenauto’s geregistreerd,
waarvan 2.195 van het type Tesla
Model 3, een aandeel van 60%. Het
marktaandeel van volledig elektrische
auto’s is daarmee uitgekomen op 7,3
procent. In 2018 was dat over hetzelfde
eerste kwartaal nog 3,2 procent. Minder
goed gaat het met de leaseregistraties
in het algemeen: Aumacon meldt
vandaag een achterstand van
leaseregistraties van 4,8%; 58.560
stuks dit jaar tegenover 61.4993 stuks
in de eerste drie maanden van 2018.
Deels is daar de ‘Tesla-taks’ voor
verantwoordelijk, maar met de Model 3
deert het de Amerikaanse autobouwer
dus weinig.

Multi-modale mobiliteit; mobiliteitspassen,
leaseauto’s, e-bikes, mobiliteits hubs, weet u nog
wat het beste bij uw bedrijf past?

Pon Business Mobility helpt grootzakelijke bedrijven slim gebruik
te maken van alle mogelijkheden en merken die wij kunnen aanbieden.
En dat zijn er nogal wat.

Vorige week eindigde de Tesla
Model 3 ook bovenaan de Grote
Mobiliteitstest van Arjan de Putter
van de EV Coöperatie (kijk hiervoor op
TrendsinAutoleasing.nl).

MOVING TOWARDS SMARTER MOBILITY
BUSINESSMOBILITY.NL
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25/10/2018 13:20

Fleet & Lease Thema Duurzame Mobiliteit

19

BCA Autoveiling ziet cross-border remarketing een vlucht nemen

De accu als stuwende kracht van de restwaarde…
Europa’s grootste autoveiler BCA heeft afgelopen maart een vestiging geopend in ‘EV-land’ Noorwegen. De data die daar wordt verzameld ten
behoeve van de remarketing van elektrische auto’s zijn uiterst waardevol, benadrukt de Nederlandse BCA-directeur Iede Aukema. Daarnaast
neemt ‘cross-border’ remarketing een flinke vlucht het afgelopen jaar, en niet alleen van elektrische auto’s. Toch ziet Aukema ook een
beginnende vraag naar tweedehands (PH)EV’s in Nederland.

De 0 procent bijtellers van weleer, de Mitsubishi Outlanders en Volvo V60’s, hebben
bijna allemaal hun maximale bijtellingsvoordeel van 5 jaar uitgereden. Toch blijven
de restwaarden van deze auto’s op peil, blijkt uit data van BCA. Ze zijn niet meer
sky-high toen er bijvoorbeeld nog wel een jaar fiscaal voordeel te behalen viel
– wat dus een grote uitwerking heeft op de restwaarde – maar ze blijven ‘gemiddeld
genomen goed’, zoals Aukema aangeeft. Dat komt mede door de vraag van
particulieren die er in Nederland ontstaat naar deze auto’s. “Natuurlijk worden
er nog veel (PH)EV’s geëxporteerd veel regio’s in Europa kennen een grote vraag
mede door overheidsstimulering voor deze auto’s. Toch begint er langzaamaan in
Nederland ook een markt te ontstaan bij particulieren voor deze plug-in hybrides.
De techniek blijkt gewoon goed te zijn, daar komen steeds meer mensen achter.
Laadpalen staan er inmiddels overal. Daarbij blijkt de accu in de auto een vaste
basiswaarde te vertegenwoordigen, meer dan een fossiele brandstofmotor doet
in een conventionele auto.”

“Daarbij blijkt de accu in de auto een
vaste basiswaarde te vertegenwoordigen,
meer dan een fossiele brandstofmotor doet in
een conventionele auto”

Barometer van de occasionmarkt
Bovenstaande toont vooral aan hoe lastig remarketing kan zijn, terwijl het voor
leasemaatschappijen en fleetowners van groot belang is. Voor leasemaatschappijen
kan een slechte inschatting van de restwaarde het verschil maken tussen winst en
verlies op een leasecontract. BCA heeft zich de laatste jaren ontpopt als barometer
van de occasionmarkt en graadmeter van restwaarden. Als een van de eerste
voorspelde zij bijvoorbeeld de ‘dieselproblematiek’. Aan de basis van die kennis staat
die enorme ‘bak met data’ die er dagelijks op alle markten in Europa wordt vergaard.
Het team van data-analisten is de laatste jaren op de Nederlandse ‘flagship’vestiging in Barneveld weer uitgebreid. “Alles wordt vastgelegd in de systemen
en analyse van die data gaat zelfs zover dat we kunnen adviseren dat bijvoorbeeld
een bepaald type Renault Initiale het best in het westen van Frankrijk kan worden
verkocht. Iets wat over een paar maanden weer kan veranderen; het is tegenwoordig
een uiterst dynamische markt.”
In die dynamische markt heeft BCA de laatste maanden enkele nieuwe vestigingen
geopend, zoals in Polen, België en dus Noorwegen. In België betreft het eigenlijk
een heropening, want 8 jaar geleden werd daar een vestiging gesloten. Maar in de
toenemende cross-border verkopen, zoals Aukema het noemt, zit anno 2019 vooral
de muziek. “Exacte aantallen mogen we nog niet noemen, maar de groei hierin is
echt extreem. Afgelopen maand hebben we zelfs een zogenaamde fast-track naar
Polen ingevoerd: 2 maal per week rijden er vrachtwagens van ons naar de vestiging
in Polen en onderweg worden alle papieren en betalingen in orde gemaakt, zodat
bij aankomst de auto’s meteen verhandeld kunnen worden. Alles om snelheid in het
proces te houden en daarmee de omloopsnelheid voor de kopers hoog.”
De vestiging nabij Oslo is er gekomen vanwege de grote vraag naar elektrische
auto’s vanuit Noorwegen. EV’s worden daar op vele manieren gestimuleerd waardoor
het ook voor mensen met een krappere beurs interessant is om zo’n elektrische auto
aan te schaffen. En zo kan het voorkomen dat er een vrachtwagen vol met Nissan
Leafs van BCA Frankrijk naar BCA Noorwegen rijdt. Aukema: “De elektrische auto
wordt een massaproduct. Dat is duidelijk te zien. In de operatie betekent het iets
meer werk, maar ook wij hebben inmiddels een flink laadnetwerk paraat staan.
Waarbij we zien dat er momenteel bedrijven op de markt komen die accu’s kunnen
renoveren, mocht dat nodig zijn. Nu schakelen we bij eventuele accuproblemen
gewoon de dealer in, maar ik sluit niet uit dat het over een paar jaar gebruikelijk is
dat een accu bij een specialist wordt ‘onderhouden’. Dat kan uiteindelijk alleen maar
de restwaarde ten goede komen.”

De occasion als profit center; BCA profiteert

Iede Aukema

De accu dus als stuwende kracht van de restwaarde. Waarbij er ook weer geen
lineaire relatie bestaat tussen de grootte van de accu en de hoogte van de
restwaarde. Grote accu’s zitten doorgaans in duurdere auto en die schrijven, net als
conventionele auto’s, sneller af. Hoewel ook daar weer uitzonderingen op zijn. “Het is
maar net hoe moeilijk leverbaar een bepaalde auto kan zijn, dat heeft dan weer grote
gevolgen voor de restwaarde”, aldus Aukema.

Veilingen zijn nog altijd de core business van BCA. Het is verreweg nog de
grootste activiteit van de Europese marktleider. Maar BCA inkoop doet sinds
twee jaar ook een behoorlijke duit in de zak. Hierin koopt BCA de auto – en
loopt dus het risico – en verkoopt die vervolgens op een eigen veiling. Het
is een groeiende tak van sport, aldus BCA. Voor partijen die de remarketing
zelf willen doen, is er BCA Consultancy. Dan wordt het modulaire
softwarepakket AutoBlOX ingezet waarbij bijvoorbeeld dealerbedrijven, maar
ook fleetowners, eigen veilingen kunnen opzetten. Het is die gecombineerde
dienstverlening waardoor het veilingbedrijf al jaar op jaar groei laat zien,
zegt Aukema. BCA ziet de handel bij dealers teruglopen vanwege verminderd
showroombezoek en minder nieuwverkopen. Maar daar staat dus tegenover
dat steeds meer autobedrijven hun occasions als profit center zien. En dat
is goed nieuws voor BCA. “In Engeland zijn er al dealerholdings die een deel
van de nieuwverkopen afstoten om zich te concentreren op gebruikt. Dat zie
ik in Nederland ook wel gebeuren.”
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Sixt lanceert ‘open’ mobiliteitsplatform ONE

“Het beschikbaar stellen van mobiliteit.
Daar gaat het om”
Sixt heeft in München onlangs het nieuwe mobiliteitsplatform ONE gelanceerd waarbij autohuur, carsharing en chauffeursdiensten in één app
beschikbaar zijn. Het platform wordt tevens voor derden opengesteld zodat het kan uitgroeien tot een volwaardig MaaS-platform. Hoewel Karen
van den Boom, Managing Director van Sixt Benelux, liever spreekt van Availability as a Service. Want het draait om beschikbaarheid!

“Op ons mobiliteitsplatform ONE brengen we zaken samen die samen horen”, zegt
Van den Boom. Daarmee doelend op autohuur, carsharing en chauffeursdiensten.
De bijbehorende app wordt feitelijk een digitale balie. “Je kunt de auto naar keuze
selecteren vanaf 30 minuten voor de start van de huur, naar de parkeergarage
zonder langs de balie te gaan en de auto direct met de Sixt-app openen.” Maar het
blijft dus niet alleen bij eigen producten, het platform ONE wordt ook opengesteld
voor andere mobiliteitsaanbieders of autofabrikanten. In Nederland zijn er al
samenwerkingen met bijvoorbeeld taxidiensten. De technologie van het platform
geeft mobiliteitspartners toegang tot de 20 miljoen Sixt klanten wereldwijd. Van den
Boom: “Om mensen een volwaardig alternatief voor het bezitten van een eigen auto
te bieden, hebben wij een open platform gebouwd en steken wij een hand uit naar
alle aanbieders van moderne mobiliteit.” Die partnerintegratie is al van start bij Sixt
ride, met onder andere Lyft.
Daarbij zal de autodeeldienst Sixt Share, nu alleen nog actief in Berlijn, ook in
Nederland worden uitgerold. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet
duidelijk. Door de digitalisering van het eigen productportfolio en de integratie
van aanvullende partners ontwikkelt Sixt zich tot een mondiale aanbieder van
individuele mobiliteit met ongeveer 240.000 auto’s, 1500 partners en meer dan
één miljoen chauffeurs wereldwijd. Ook in Nederland ziet Van den Boom een
groeiende interesse van vooral jongere bedrijven die hun mobiliteitsbeleid anders
willen inrichten dan alleen met langlopende leasecontracten. Werknemers worden
mobiliteitsconsumenten. “De transitie van bezit naar gebruik is binnen mobiliteit
duidelijk zichtbaar. We zien zelfs dat voertuigen ook nog eens per maand wisselen
van gebruiker. Intern spreken wij hier niet van Mobility as a Service maar van
Availability as a Service. Het gaat immers om de beschikbaar van mobiliteit”, aldus
Van den Boom. Waarbij zij opmerk dat Sixt dat al 110 jaar doet. “Wij delen auto’s op
elk gewenst moment.”

Elektrische mobiliteit
Een van de uitdagingen voor autoverhuurders is elektrische mobiliteit. Het vraagt om
andere processen om deze succesvol als deel- of huurauto in te zetten. Sixt was er
vroeg bij wat betreft elektrische auto’s. Daarmee heeft het bedrijf al zo’n zes, zeven
jaar kunnen leren van het inzetten van elektrische auto’s in de vloot. Inmiddels is
ongeveer 10 procent van de Sixt-vloot elektrisch. Volgens Van den Boom is door dit
leerproces (een trial & error traject volgens de managing director) de organisatie
goed voorbereid op wat komen gaat. Wat er verder moet gebeuren om die brede
mobiliteit los te trekken? Van den Boom: “Er moet meer samenwerking komen in de
branche, waarbij de decentrale overheden ook een belangrijke rol spelen. Nu is het
zo dat provincies allemaal hun eigen policy’s en processen hebben met betrekking
tot brede, geïntegreerde mobiliteit. We hebben meegedaan met pilots, bijvoorbeeld
die op de Zuidas in Amsterdam. Je moet echt naar het groter geheel kunnen kijken
en geen beperkingen opgelegd krijgen van de decentrale overheden.”
Volgens voorspellingen van PwC is de
mobiliteitsmarkt in 2030 alleen al in Europa
400 miljard euro groot. De Sixt-groep had
een totaalomzet van 2,6 miljard euro in
2017 en is, naar eigen zeggen, één van
de meest winstgevende aanbieders van
mobiliteitsdiensten wereldwijd.

Karen van den Boom
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Volvo gaat van ‘stekker tot stekker’

“Plug-in hybride past prima in
duurzaamheidstrategie”
Alle Volvo modellen op het SPA & CMA platform hebben een uitvoering
met een stekker. Volgend jaar komt de eerste volledige elektrische
Volvo op de markt. Voor Rob de Kroon, manager Financial Services bij
Volvo Cars Nederland, is het nu de uitdaging om al die plug-in hybride
rijders, dan wel in de nieuwe generatie plug-ins te krijgen of straks
in de volledig elektrische Volvo XC40. Van stekker tot stekker, zeg
maar. Speciale (private) leasecontracten gaan daarvoor zorgen. En
natuurlijk het one-stop-shop model.

De hoogtijdagen van de plug-in hybride in de zakelijke markt liggen alweer even
achter ons. Duizenden leaserijders werden gelokt door 0 procent bijtelling, het
rekensommetje werd snel gemaakt. Veel auto’s hebben inmiddels die belastingvrije
periode erop zitten. Datzelfde gaat straks ook gelden voor de ‘latere’ 7 en 15 procent
bijtellers. En de uitdaging voor Volvo Car Lease is nu al die berijders vast te houden.
Daarvoor is bijvoorbeeld de speciale actie Step-over Lease geïntroduceerd. Het is
een 24-maandscontract voor de XC40 of V60. “Zodra de volledig elektrische XC40
beschikbaar is, vanaf 2020, kan men zonder extra kosten overstappen. Overigens
hebben we de actie nu ook verbreed naar niet Volvo-rijders. De animo is groot”,
aldus De Kroon.
Dat wil niet zeggen dat de rol van de plug-in hybrides is uitgespeeld. Integendeel.
Van de grote XC90 is de Twin Engine T8 zelfs veruit de meest bestelde variant. In de
V60 is deze motor inmiddels ook te bestellen, die ook qua prijsstelling interessant is
vanwege de lage CO2-uitstoot en daardoor de lagere BPM-heffing. De nieuwe XC40
is er sinds april in plug-in versie (zie kader) met een nieuw ontwikkelde T5 Twin
Engine krachtbron. In totaal rijden in Nederland al ruim 20.000 plug-in hybrides
van Volvo. Vorig jaar was bijna 1 op de 3 plug-in hybrides in Nederland een Volvo.
En dat deze auto’s wel degelijk passen in duurzaamheidsambities van bedrijven of
überhaupt een rol hebben in de energie-transactie, daar is De Kroon van overtuigd.
“Al onze zakelijke plug-in hybride rijders hebben bij de start van hun leasecontract
een aanbod gehad voor een rijtraining om het maximale uit de techniek te halen. Ik
heb er zelf ook aan meegedaan en het was voor mij een eyeopener. Het is echt goed
mogelijk om de volledige elektrische actieradius van een PHEV te halen, mits je weet
hoe de auto het best te gebruiken. Een actieradius die overigens ook steeds groter
wordt in de nieuwere PHEV’s.”

Prijselasticiteit van private lease
Ook met private lease blijft Volvo scoren. In dat segment is er eveneens een actie
op touw gezet. Daar gaat het om de V40 die een kleine drie jaar geleden met een
scherp leasetarief in de markt werd gezet. Ruim 1000 contracten werden er afgesloten en hoewel de termijn van de meeste private leasecontracten nog niet is verlopen,
benadert Volvo deze berijders nu proactief met een nieuw aanbod. De V40 is er nu
bijvoorbeeld standaard met een automaat. Maar het valt De Kroon op dat nu al de helft
van de mensen die ingaan op dit Switch-aanbod, zoals het door Volvo is gedoopt, kiest
voor een duurdere uitvoering of zelfs voor een duurder model. “De XC40 is bijvoorbeeld
populair. Ook daar hebben we een scherp tarief voor maar is natuurlijk toch hoger dan
een V40. Het valt ons wel op dat de prijselasticiteit van private lease flink groeit.”
Dat proactief benaderen van klanten werpt zijn vruchten af. Klanten zijn doorgaans
‘blij verrast’, valt De Kroon op. Sowieso heeft Volvo doorgaans trouwe klanten, de
loyaliteit van het merk is hoog. Dat heeft vooral weer te maken met het principe van
one-stop-shop, benadrukt de Volvo-manager. “Klanten van Volvo Car Lease willen
niet voor een bandenwissel naar een fastfitter om vervolgens voor schade of onderhoud weer naar een andere serviceleverancier te moeten. De Volvo-dealer is het
enige aanspreekpunt voor de berijder, en dat wordt enorm gewaardeerd. Daar is ook
onze partner ALD Automotive volledig van doordrongen. Het geeft in het hele kanaal
een grote toewijding, en dat is uiteindelijk goed voor de klant. Die weet precies waar
hij aan toe is voor zowel wat betreft het product als de dienstverlening.”

Volvo XC40 nu ook met Twin Engine
Volvo breidt het motorenaanbod voor de XC40 uit met een compleet nieuwe
plug-inhybride aandrijflijn dat een volledig elektrische actieradius heeft
van 54 kilometer. Deze XC40 T5 Twin Engine kan nu worden besteld,
eind dit jaar vindt de levering plaats. De auto heeft onder de kap een
180 pk sterke 1,5-liter driecilinder turbomotor en een 82 pk sterke
elektromotor. Gezamenlijk dus 262 pk. Schakelen gebeurt met een nieuwe
zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. In afwachting van definitieve
cijfers bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot naar verwachting slechts 38 g/
km. Dankzij het hoge systeemvermogen trekt deze voorwielaangedreven
XC40 in 7,3 seconden naar 100 km/h. Volledig elektrisch rijden is mogelijk
tot een snelheid van 125 km/uur. Niet onbelangrijk in Nederland: De XC40
T5 Twin Engine heeft een hoog trekgewicht van 1.800 kg, zodat ook deze
uitvoering geschikt is als caravantrekker. Elke XC40 is uitgerust met City
Safety, dat zo nodig zelfstandig noodstops kan uitvoeren en ongelukken kan
helpen vermijden. Connected Safety, waarmee de bestuurder vooraf al op
de hoogte wordt gebracht van gevaren op de weg, behoort eveneens tot de
standaarduitrusting van deze PHEV. Prijzen? Die beginnen bij 46.995 euro.
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Movida introduceert
platform Finder. Slim en
compleet zakelijk ritregistratie- en volgsysteem.

Aspire Lease
Lennard van Daalen en Ruud
Jespers zijn de trotse oprichters van
Aspire Lease. Na jaren voor diverse
autoleasemaatschappijen te hebben
gewerkt, kozen we onze eigen weg.
Een frisse blik
Wij hebben passie voor onze klanten en
voor auto’s. Deze passie combineren we
met een verfrissende blik op mobiliteit.
De huidige ontwikkelingen op het gebied
van CO2 en fijnstof, Europese wetgeving
en klimaatakkoorden geven een nieuwe
dynamiek. Innovatie neemt een vlucht:
load balancing, waterstof, zonne-energie
en autonoom rijden… Naast ondernemer
zijn we beiden vader. De wereld schoner

achterlaten voor de volgende generatie
vinden wij relevant.
Transitieplan
Over twee jaar is het aanbod van
elektrische voertuigen ruimer.
Fabrikanten geven aan dat autoprijzen
gelijk zullen zijn aan benzinevarianten.
Onze klanten, vaak ondernemers,
willen hulp bij de transitie naar schoner
rijden. Medewerkers stellen de vraag,
de werkgever moet faciliteren. In
een persoonlijk gesprek horen we de
ambities van onze klant.
Afhankelijk van deze ambities maken we
een maatwerk transitieplan.

We bieden de mogelijkheid om de
leasevloot versneld te wisselen naar
emissie loze auto’s. Hiermee ben je
als ondernemer attractiever voor je
medewerkers, bovendien profiteer je als
eerste van de lagere TCO, de kosten van
elektriciteit zijn nu eenmaal lager dan die
van benzine.

Finder is niet het eerste zakelijke
ritregistratiesysteem op de markt
maar wel een van de meest moderne
en complete (cloud)systemen. Finder is
ontwikkeld om wagenparkbeheerders,
(auto)verhuurbedrijven, leasemaatschappijen en transportbedrijven
met één systeem volledig te ontzorgen
en efficiënter te kunnen laten
werken. Het geïntegreerde realtime
volgsysteem voegt belangrijke
beveiligingsfuncties toe.

Meer info via www.aspirelease.nl
Uitgebreide ritregistratie
Finder registreert ritten van berijders en
bijrijders, draaiuren en brandstofniveaus
en temperaturen. Ook zijn de (locaties
van) voertuigen, ladingen en personen
realtime te zien én te volgen via een
revolutionaire cloud-oplossing. Het
platform maakt gebruik van technieken
zoals GPS, RF en LoRa. In veel gevallen
is de locatiebepaling live en per seconde
opvraagbaar. Gebruikers hebben met
deze gegevens direct inzicht en controle,
en kunnen hun logistieke processen
continu optimaliseren.
In the cloud
Het Finder-platform is een cloudtoepassing en is dus overal en 24/7
toegankelijk. Gegevens worden via een
persoonlijk dashboard overzichtelijk
weergegeven en vormen een
betrouwbare basis om medewerkers te
infomeren en bij te sturen. En komen
zo tot een snellere en efficiëntere
dienstverlening.

ASN

Ritregistratie volgens normen
Belastingdienst
De ritregistratie van Finder voldoet
volledig aan de normen van de Belastingdienst. Alles is mogelijk, ongeacht
het type hardware. Denk aan geautomatiseerde ritten- en kilometerregistraties, werkurenregistraties, field service
ondersteuning, assetmanagement en
koppelingen aan CRM, HR en
ERP-systemen.
Beveiliging van alles wat beweegt
Het intuïtieve platform Finder kan breed
worden ingezet. Het beveiligt personen,
objecten zoals voer- en vaartuigen,
werkmaterieel en gereedschappen.
Maar ook logistieke (proces en
temperatuur)beveiliging. Met tracking
en tracing krijgt men geautomatiseerde
locatiebepalingen, locatiebepalingen met
aangepaste intervallen en geofencing en
polygonen voor workflow toepassingen.
Finder is een merk van Movida en
wordt door meerdere onafhankelijke
marktpartijen aangeboden.
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J&T Autolease richt pijlers op EV en (e)-bestelauto

“De markt schreeuwt om gedegen advies
rondom elektrische en duurzame mobiliteit”
De herpositionering van J&T Autolease binnen het leasecluster van International Car Lease Holding heeft definitief vorm gekregen. De koers die
moet leiden naar een brede mobiliteitspropositie waarbij elektrisch rijden en bestelauto’s speerpunten vormen, is uitgezet. Maar bovenal wil de
leasemaatschappij uitblinken in persoonlijk advies. “De markt schreeuwt om gedegen advies rondom elektrische en duurzame mobiliteit.”

Van de 20 overheidsaanbestedingen vorig jaar heeft J&T Autolease er 10 met succes
afgerond. Een score dus van 50 procent en daar is commercieel directeur Remco
van Lotringen bijzonder tevreden mee. Temeer omdat ‘duurzaamheid’ een zware
paragraaf is in de aanbestedingstrajecten van de overheid. De leasemaatschappij
is bovendien hard op weg dit jaar de zware ISO 14001 milieucertificering rond te
krijgen. “Dan doe je toch iets goed”, aldus Van Lotringen.
Maar het bouwen aan een koploperpositie op
het gebied van alternatieve aandrijfvormen
en duurzame mobiliteit – de eerste
waterstofauto’s rijden ook al rond in het
park van J&T – is werk in uitvoering. De
visie is wel duidelijk: J&T Autolease moet
uiteindelijk een brede aanbieder worden

van alle vormen van mobiliteit. En de kracht van de organisatie is dat het, als
onderdeel van de Van Mossel Automotive Groep, veel in eigen huis heeft. Van
Lotringen: “Ons bestelwagenspecialisme wordt fors gesteund door Van Mossel
Car Solutions, waar alle maatwerkoplossingen in- en rond de auto mogelijk zijn.
In België is J&T Autolease al een vooraanstaande aanbieder van fietslease en in
Nederland wordt nu met fietsenfabrikant Stella Fietsen e-bikes aangeboden.”
Als straks de nieuwe regels gelden voor de bijtelling van de fiets, verwacht Van
Lotringen daar flinke stappen in te zetten.
“E-scooters hebben we ook, net als een
“Straks krijgt iedere werkgever een eigen portal
NS Businesscard. Maar het zijn tot nu toe
vooral losse mobiliteitsoplossingen. Straks
waarin alle mobiliteit en budgetten kunnen
hebben we één platform paraat waarbij vooral
worden beheerd. Mobility as a Service dus…”
aan de achterkant de gehele administratie
wordt geregeld voor de klant. Want een
werkgever zit niet te wachten op al die extra factuurtjes van fietsen, deelauto’s
en treinkilometers. Straks krijgt iedere werkgever een eigen portal waarin alle
mobiliteit en budgetten kunnen worden beheerd. Mobility as a Service dus, waarbij
we alle werknemers van een passende mobiliteitsoplossing kunnen voorzien.”

De juiste laadpaal
Maar eerst maakt J&T Autolease zich op voor de volgende fase in de doorbraak van
elektrisch rijden. Want pas dit jaar zijn de eerste modellen op de markt gekomen die
voor een brede groep werknemers betaalbaar zijn. En elektrisch rijden is ‘here to
stay’, weet de commercieel directeur. “Bijna ieder bedrijf is er wel mee bezig, alleen
al omdat de werknemer erom vraagt. Nu al sluiten we veel kortlopende contracten
af als er een periode moet worden overbrugd omdat de betreffende ev nog niet
leverbaar is. Maar onze voornaamste taak is onze klanten de juiste keuze te laten
maken. Want bij elektrisch rijden komt nogal wat kijken: van een goede autoregeling
tot en met de aanschaf van de juiste laadpaal.”

Remco van Lotringen

Van bestelauto tot waterstofstation
Voorop lopen op het gebied van alternatieve brandstoffen. Dat is de inzet
van J&T Autolease. Daarom is er onlangs ook een samenwerking tot stand
gekomen met een leverancier van waterstofstations. Want op dit terrein
wil Van Lotringen met J&T ervaring opdoen om daarmee zijn klant van
goed advies te voorzien. Vergelijk het met de dienstverlening rondom de
bestelauto die J&T Autolease heeft georganiseerd. Voor fleetowners is
een bestelauto doorgaans een halffabricaat: voordat het voertuig gaat
renderen moet het eerst worden voorzien van allerhande aanpassingen,
zoals inrichting, bestikkering, eventuele zwaailichten, opbouw, ed. Zo niet
bij J&T Autolease, daar wordt de bestelauto turn-key opgeleverd. Waarbij
de klant één aanspreekpunt heeft. Ook al mogelijk doordat de groep al
die bedrijfsonderdelen in eigen huis heeft. Met smart zit Van Lotringen te
wachten op meer elektrische bestelauto’s. “We hebben bijvoorbeeld een
overheidsklant waarbij de voertuigen opereren in een afgebakend gebied.
Daar zouden ev’s prima voldoen. En natuurlijk voor binnenstedelijke
distributie is de elektrische bestelauto helemaal een uitkomst.”

De leasemaatschappij organiseerde enkele maanden geleden een eigen ev-congres
voor al haar relaties. Daarin werd voor Van Lotringen ook al duidelijk dat er een
grote behoefte is aan gedegen advies op dit vlak. Fleetowners kregen ‘les’ in de
verschillende laadtechnieken, zoals bijvoorbeeld 1, 2 of 3 fasen laden. Of wat het
verschil is tussen AC en DC laden. Maar ook: welk type ev past bij het profiel van de
berijder? Maatwerk in al deze vraagstukken is enorm belangrijk. Er moet altijd een
goed tco-plaatje worden gemaakt”, benadrukt Van Lotringen.

Normleasebedragen
Ook van belang: het maken van heldere afspraken in het autoreglement over zaken
als een laadpaal die op het huisadres van de medewerker geïnstalleerd wordt. Wat
gebeurt er daarmee als diezelfde werknemer uit dienst gaat? “Het is opmerkelijk
hoeveel bedrijven hier niets over hebben afgesproken”, aldus Van Lotringen. Maar
uiteraard is het aan de klant zelf om het beleid uit te stippelen en hoeveel ‘vrijheid’
de leaserijder krijgt. J&T Autolease is daarbij adviseur, geeft ze handvatten om
beleid op poten te zetten. Dat gebeurt overigens niet alleen rondom elektrisch rijden
of bij het op poten zetten van een breder, duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook in deze
tijden van nieuwe WLTP-regels, waarin de uitstootnormen reëler worden ingeschat
waardoor veel auto’s uit de normleasebedragen vallen. Van Lotringen: “Blijf je
vasthouden aan het gegeven dat je salesmanagers in een VW Passat moeten blijven
rijden, dan zul je die normleasebedragen moeten aanpassen. Zo niet, dan wordt het
een VW Golf. Of komen er alternatieven bij kijken? De leasebranche is momenteel
enorm in beweging, mobiliteit verandert razendsnel. Met advies kan je anno
2019 als leasemaatschappij echt het verschil maken. Dat is duidelijk onze
toegevoegde waarde.”
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Mazda heeft op de Autosalon van
Geneve begin maart het doek
getrokken van de nieuwe Mazda
CX-30. Bij het ter perse gaan van
dit magazine was nog niet bekend
wanneer de marktintroductie is.

Mazda’s eigenzinnige visie op de toekomst van de brandstofmotor

Toekomst benzinemotor onder hoge druk!
Dit jaar worden de nieuwe Mazda 3 en de spiksplinternieuwe Mazda
CX-30 ermee uitgerust: de nieuwe benzine gestookte SKYACTIV-X
motor met ‘dieselwaarden’. Deze zelfontbrander is volgens Mazda
een volwaardig alternatief voor diesel én elektrisch. Want zolang er
nog vooral grijze stroom wordt opgewekt, wil de Japanse fabrikant de
beste interne verbrandingsmotor ter wereld bouwen.

Ook bij Mazda is er het besef dat elektrificatie in duurzame autotechnologie
niet meer weg te denken is en diesel rap aan populariteit verliest in de grote
diesellanden. Maar elektrisch rijden is nog niet voor iedereen weggelegd. “Wil
benzine de komende jaren een substantiële rol blijven spelen in duurzame mobiliteit,
dan zal deze veel efficiënter moeten worden”, benadrukt manager Fleetsales &
Lease Jaap van der Velde van Mazda Motor Nederland. Hij sprak vorige maand op
het Fleet Event waar zich die middag ruim 200 fleetmanagers hadden verzameld.
Hoe benzine in tijden van duurzame mobiliteit dat moet overleven? Onder hoge druk
dus, schetst Van de Velde. En dat gebeurt in de nieuwe SKYACTIV-X motor. “Door
de compressiedruk te verhogen in de verbrandingskamer, gaat de motor zuiniger
met brandstof om én is krachtiger tegelijk. Al 35 jaar werken knappe koppen over
de hele wereld aan deze techniek, maar bleek het niet haalbaar om zo’n motor voor
permanent gebruik in een personenauto te ontwikkelen. Tot nu toe…”

30% zuiniger
Deze nieuwe benzinemotor SKYACTIV-X van Mazda heet de wereldwijde primeur
te zijn van zelfontbranding in een benzinemotor op massaproductieschaal.
De compressiedruk die in de cilinder worden opgebouwd, maakt het in een
breed toerenbereik mogelijk om met gecontroleerde timing door de bougie tot
drukontbranding van het lucht-brandstofmengsel te komen. Deze motor functioneert
op een buitengewoon ‘arm’ brandstofmengsel (minder benzine, meer lucht) en is
tevens zeer krachtig. Het resultaat? Tot 30% zuiniger en tegelijkertijd 10 tot 30%
meer koppel. Met als bijkomend voordeel een grotere actieradius met vergelijkbare
tankinhoud. Van der Velde: “Tel hierbij op de uitstekende restwaarde van auto’s
met benzinemotor in het algemeen (en van Mazda motoren in het bijzonder) en de
conclusie is dat de SKYACTIV-X motor ook voor veelrijders een uitstekend alternatief
is voor diesel.”
Ook moet de SKYACTIV-X de concurrentie met de elektrische auto aankunnen.
In de visie van Mazda wordt elektrische mobiliteit écht schoner als de
elektriciteitsproductie ook duurzaam gebeurt. Nu wordt tweederde van de

De nieuwe Mazda3, met meerdere krachtbronnen te verkrijgen en vanaf later dit jaar ook
met SKYACTIV-X motor. De auto won begin april de hoogste onderscheidingen bij de Red Dot
Awards 2019, de prestigieuze designprijs die wordt toegekend aan producten waarvan het
design als echt baanbrekend en visionair wordt beschouwd

wereldwijde elektriciteitsproductie opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen.
Als je dan de ‘well-to-wheel’ emissiemethode hanteert, waarbij tevens rekening
wordt gehouden met de brandstofproductie, het fabricageproces en het verschepen
van de auto, dan ziet de ecologische voetafdruk van een ev er al heel anders uit. Dat
wordt, in de berekeningen van Mazda, slechts 10% meer efficiency behaald. En die
verbrandingsmotor is nog niet uitontwikkeld, in de visie van Mazda. Al wordt ook bij
Mazda ‘elektrificatie technologie’ toegepast, zoals een mild hybrid systeem.

Wereldpremière
De nieuwe SKYACTIV-X trapt tegen het einde van dit jaar af in de nieuwe Mazda3. De
auto staat sinds half maart in de showroom en is er als sedan en hatchback. Waarbij
de sportief en opwindend gelijnde hatchback en de elegante, verfijnd ogende sedan
over een heel eigen design beschikken. In de autobladen wordt de 3 geroemd om
superieure rijprestaties. Ook in maart was de wereldpremière van de nieuwe CX30, het model wat het gat moet vullen tussen de CX-3 en de CX-5. De CX-30 moet
inspelen op de wensen van klanten die het compacte, stadsvriendelijke formaat
van de CX-3 willen combineren met de ruimte en het praktisch gebruiksgemak
van de CX-5. De stemming is bij Mazda in ieder geval zelfverzekerd wat betreft dit
nieuwe model. “De CX-30 zal een grote stap voorwaarts gaan zetten in het snel
groeiende crossover SUV-segment”, voorspelt Ryo Yanagisawa, Chief designer van
de Mazda CX-30. “De designers en ingenieurs hebben nauw samengewerkt om met
een baanbrekende auto te komen die schijnbaar tegenstrijdige zaken als een ruim
interieur, een grote bagageruimte en prachtige proporties verenigt.”
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FleetRent ontwikkelt zich tot MaaS-platform

“De data die uit de auto komt,
wordt nu echt leidend!”
Deelauto’s die een bezettingsgraad hebben van 70 procent, met uitschieters naar 90 procent. Elektrische demoauto’s, vaak van een paar jaar
oud en dus met beperkte range, die prima zijn in te zetten voor specifieke doeleinden. FleetRent, als marktplaats voor flexibele mobiliteit,
zorgt voor de broodnodige flexibele schil in de mobiliteitsbehoefte van fleetowners, leasemaatschappijen en autobedrijven. Mogelijk gemaakt
door data (!) én beheersoftware.

De CarWise Group, waar FleetRent onder valt, is al 30 jaar het kenniscentrum
voor autoverhuur en leasing. Het is uitgegroeid tot een grote speler in de markt
van leasing, rent en shortlease. Zo’n 250.000 voertuigen worden met de software
beheerd. Maar de ontwikkelingen die commercieel directeur Jeroen Fokke de laatste
1,5 jaar op zich af zag komen, zijn ongekend. Niet alleen groeit de organisatie zelf
flink – met als laatste aanwinst Salesmanager Rick van den Brink (afkomstig van
Euromobil) - vooral de ‘business’ ziet hij onder zijn ogen veranderen. “De data die uit
de auto komt, wordt nu echt leidend. En met die data kan je enorm veel toegevoegde
waarde bieden voor een breed pallet aan klanten. Dat besef is er nu volop in de
markt, van fabrikant tot fleetowner. En er worden meters gemaakt!”
Daarbij maakt het, in het verkrijgen van die data, groot verschil dat Fokke aanschuift
bij de fabrikanten zelf. FleetRent fungeert immers als shortlease- en verhuurpartner

voor de aangesloten dealers van onder andere Citroën, DS, Dacia, Ford, MercedesBenz, Peugeot, Renault en smart. Ook bedrijfswagens zijn beschikbaar voor
kortere of langere inzet. FleetRent beschikt daarmee over een enorm wagenpark,
allen afkomstig van de aangesloten dealerbedrijven. En of het nu leaseauto’s zijn,
deelauto’s, demo- of voorloopauto’s of zelfs private leaseauto’s, alles is met goede
‘connected’ mobiliteitssoftware flexibel in te zetten. Waarbij bijvoorbeeld de dealer
– en dus ook FleetRent – toegang heeft tot een deel van de datastroom die wordt
gegeneerd door de blackbox en verzonden wordt via eCall, het veiligheidssysteem
dat sinds een klein jaar (verplicht) standaard zit in nieuwe auto’s. Fokke: “Data uit de
auto krijgen is voor ons geen probleem meer. Al moet dat nog vaak met een kastje
in de auto. Met de juiste beheersoftware is de auto dan 24/7 inzetbaar. Momenteel
is er een pilot waarbij een dealer, in eerste instantie voor zijn eigen klantenkring,
vervangende auto’s beschikbaar stelt buiten de openingstijden van zijn bedrijf. Dan

“Daar waar de meeste partijen allemaal partjes
aanbieden in de hele mobiliteitspuzzel, heeft
FleetRent het allemaal aan de achterkant aan
elkaar geknoopt.”

kan een klant bijvoorbeeld op zaterdag tegen een gereduceerd tarief een busje huren
die hij zondag weer kan terugbrengen zonder tussenkomst van personeel. Voor een
onderhoudsbeurt hoef je in de toekomst dus ook niet meer te wachten totdat de
dealer zijn deuren opent; je zet de auto zondag bij het bedrijf en haalt de vervangende auto meteen op.”
Jeroen Fokke (l) en Rick van den Brink

Op naar 24/7 inzetten van pool-, deel-, demoof andere auto!
FleetRent als marktplaats voor flexibele mobiliteit. Zo presenteert de
organisatie zich graag aan haar klanten. Waarbij anno 2019 connected (deel)
auto’s een belangrijke propositie vormen voor het verder uitrollen van de
concepten en waarbij dealer én fleetowner profiteren. De mogelijkheden
om bijvoorbeeld de demo- en vervangend vervoerauto ook als deelauto
in te zetten, zijn talrijk. Mits voorzien en ingezet door slimme data. In
Nederland heeft het bedrijf uit Almere sinds vorig jaar samenwerkingen
met deelplatformen waaronder WeGo. Daarmee kunnen de huurauto’s
van de aangesloten bedrijven ook worden ingezet als deelauto. Daarvoor
is er bijvoorbeeld geen fysieke sleuteloverdracht meer nodig. Bestuurders
kunnen de auto dus ook buiten de openingstijden van een dealer of
autoverhuurbedrijf ophalen of afleveren. Ook de interesse voor het
privéshortleaseproduct van FleetRent groeit. Het wordt vooral gebruikt
door personeel met een mobiliteitsbudget of werknemers op een tijdelijk
(projectmatig)contract, zoals ook de medewerker die nog een proefcontract
heeft en zelf zorg moet dragen voor zijn mobiliteit. Het contract kan na drie
maanden op ieder moment worden opgezegd.

Mobility as a Service
FleetRents salesmanager Rick van den Brink benadrukt dat 85 procent (!) van de
demo- en vervangend vervoerauto’s van dealerbedrijven tussen vrijdagmiddag 5 uur
en maandagochtend 8 uur stilstaan. Op het terrein achter een hek. “Je wilt die auto’s
natuurlijk niet aan een willekeurig persoon meegeven, maar het mooie is dat je deze
voertuigen heel gericht voor een bepaalde klantengroep kan inzetten. Wij geloven
niet zozeer in deelauto’s die je ergens in de wijk neerzet om vervolgens maar af te
wachten of de auto gebruikt wordt. Dergelijke voertuigen kennen een bezettingsgraad van gemiddeld 20 procent. Veel te weinig; via ons systeem is de bezettingsgraad tot 70 procent omhoog te krikken, met uitschieters naar 90 procent. Dan kan
je pas goede zakendoen.”
FleetRent heeft momenteel alle huurlabels die het in de markt voert aan de achterkant aan elkaar geknoopt. Een flinke operatie, waarbij er voor fleetowners in feite
een MaaS-platform ontstaat waarop multimerk alle vormen van vervoer worden gefaciliteerd. Daar waar de meeste partijen allemaal partjes aanbieden in de hele mobiliteitspuzzel, heeft FleetRent het allemaal aan de achterkant aan elkaar geknoopt.
Fokke: “We hebben de auto’s van onze partners, we zijn gemachtigd tot het verkrijgen van een deel van de data, de software en met FleetRent kunnen we maatwerk
bieden voor autoverhuurders, leasemaatschappijen en fleetowners. Zie FleetRent
als kweekvijver voor nieuwe mobiliteitsproducten. Partijen die aan de voorkant met
een mooie MaaS-oplossingen komen, kunnen we overigens zo aanhaken.
De techniek evolueert snel, er is anno 2019 veel mogelijk. Het is een kwestie van tijd
dat fleetowners die nieuwe, flexibele mobiliteit grootschalig gaan omarmen.
De voordelen zijn voor alle partijen immers heel groot.”
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Vliegende start Deel.auto bij 40
‘launching customers’
Deelauto-startup Deel.auto gaat na de
zomer bij een aantal bedrijven, instanties en lokale/regionale overheden
grootschalige testfases uitrollen met
elektrisch deelvervoer. Voor elke individuele locatie wordt een passende mobiliteitsoplossing geboden: van e-scooter
en 45 km producten tot e-auto’s en
bestelbussen.
Voorbeelden van ‘launching customers’ zijn Ahoy, Automotive Campus,
verschillende Brainports, meerdere
gemeenten, de Provincie Noord-Brabant, het Havenbedrijf Rotterdam, de

Efteling, Prorail, Eindhoven Airport en
de Hightech Campus in Eindhoven. Die
vliegende start is mogelijk gemaakt door
Mobility Lab, een landelijk initiatief van
De Verkeersonderneming, SmartwayZ.
NL, gemeente Den Haag en ZO Slim
Bereikbaar. Het selecteerde Deel.auto als
één van de 14 startups die nieuwe mobiliteitsoplossingen mogen gaan testen
bij (een selectie van) hun 40 ‘launching
customers’. Bijzonder aan het concept is
dat Deel.auto op basis van een QuickScan
een passende mobiliteitsoplossing voor
elke locatie biedt die is afgestemd op de
lokale behoefte. Denk dan aan e-scooters
en 45 km producten tot elektrische auto’s
en bestelbussen, van rijbewijs AM tot en
met B. Dankzij het modulaire concept van

Deel.auto bepaalt de behoefte per locatie
de inzet van het aantal EV-producten én
de mix van producten.
WeGo en EcoTap
Daarbij voorziet Deel.auto tevens in
de bijbehorende laadinfrastructuur,
in samenwerking met EcoTap. WeGo
is leverancier van de telematicasystemen. . Verder faciliteert de Rabobank
de financiering van het project en staat
Interpolis garant voor de verzekering
van de EV-producten. Bijzonder aan dat
laatste is dat die verzekering tevens
producten dekt die ook als deeloplossingen voor consumenten beschikbaar
worden gemaakt. Een centraal element
in de volledige customer journey van

MEDEWERKERS ZIJN
ALLESBEPALEND VOOR
HET SUCCES VAN
DE ORGANISATIE

Deel.auto vormt de Deel.auto app. Met
deze app wordt enerzijds de mobiliteitsbehoefte van de gebruiker gekoppeld aan
het meest geschikte EV-product op de
locatie. Anderzijds koppelt de app ook de
achtereenvolgende gebruikers van een
EV van Deel.auto aan elkaar, om zo het
sociale karakter van het deelconcept te
versterken. Initiatiefnemer en founder
van Deel.auto is Maik Dielissen, onder
andere bekend van lease-intermediair
Autoleaseman. Anderhalf jaar heeft hij
gewerkt aan dit deelplatform. “Dankzij
Mobility Lab heeft het nu een vliegende
start gekregen. Waar veel startups eerst
een plan lanceren en dat vervolgens
uitwerken, hebben wij met Deel.auto een
andere benadering gekozen. We hebben
de afgelopen anderhalf jaar gebruikt
om Deel.auto tot in detail uit te werken
en te realiseren. Dat betekent dat we nu
startklaar zijn en ons concept dankzij
Mobility Lab direct in de praktijk uit
kunnen rollen.”

ABAX lanceert milieurapport
voor overzicht CO2-uitstoot
Telematicabedrijf ABAX komt in haar
Triplog-systeem met een milieurapport
waarin klanten een overzicht krijgen
van de CO2-uitstoot van elk voertuig
in het wagenpark en dit kunnen
vergelijken met voorgaande jaren.
Het is een van de mogelijkheden om
uitstoot te verminderen, aldus ABAX.

Jarenlange ervaring én persoonlijke aandacht zijn
de basis van ons handelen. Wij kijken verder dan
het invullen van een opdracht en investeren in een
langdurig partnerschap met bedrijven en kandidaten.
Wij zijn altijd opzoek naar de perfecte match tussen
de vraag van de opdrachtgever en het aanbod aan
kandidaten.

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

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

www.freid.nl

PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL

Het rapport moet fleetowners helpen
onderzoeken waar er acties kunnen
worden ondernomen om de uitstoot van
het wagenpark te verminderen. Maar
ook op andere vlakken kan het ABAXTriplog systeem al worden ingezet voor
een groener wagenpark, benadrukt het
telematicabedrijf. Bijvoorbeeld ABAX
Driving Behaviour. Daarmee kunnen
fleetowners het rijgedrag monitoren
en controleren. Driving Behaviour
registreert en toont rijgegevens op
een eenvoudige manier. Hierdoor kan
het bedrijf inspelen op trends in het
rijgedrag om te zien waar trainingen en
opleidingen moeten worden gegeven.
Een beter gebruik van het wagenpark
helpt ook in het terugdringen van
brandstofkosten en CO2-uitstoot. In
Triplog wordt de real-time locatie
van een voertuig vastgelegd in een
geïntegreerde Google-kaart. Dit stelt in
staat om werkzaamheden voor klanten
te stroomlijnen en de logistieke planning
effectiever te laten verlopen, aldus
ABAX. “Met automatische rapportering
krijgt men een duidelijk overzicht over
het privégebruik van de bedrijfsauto’s
na werktijd. Dit stelt onze klanten in
staat om hun brandstofverbruik met
maximaal 20% te verminderen.”
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WeGo lanceert nieuwe technologie en dienstverlening

“De deelauto is als een weeskind,
niemand zorgt ervoor”
Autodelen een groeimarkt? Zeker waar, aldus Peter de Jong,
directeur van autodeelplatform WeGo. Maar de ‘jubelgetallen’ die
vanuit de overheid vaak worden gegeven, moeten met een korrel zout
worden genomen. Autodelen groeit langzaam maar gestaag; het is
kralen rijgen, zoals De Jong het noemt. Tegelijkertijd heeft WeGo in
de zakelijke niche waarin het opereert de zaken wel erg goed voor
elkaar. Want een succesvol autodeelconcept neerzetten blijkt nog
niet zo eenvoudig.

Hoeveel verschillende soorten deelautoconcepten Nederland ook telt en voor welke
uitdagingen die bonte scharen van bedrijven staan, autodelen gaat verder groeien
de komende jaren, is de overtuiging van De Jong. De transitie van bezit naar gebruik
is immers volop in gang gezet. Maar als je als deelautobedrijf gezond wilt groeien,
moet je een duidelijke focus hebben, een meer dan goede dienstverlening bieden
en technisch natuurlijk helemaal up to date zijn. Dat zijn ook de pijlers van WeGo en
binnen de zakelijke doelgroep waar het zich op richt. WeGo is inmiddels uitgegroeid
tot het grootste zakelijke deelplatform van de markt. Meer dan 1500 auto’s zijn er
inmiddels in de systemen van WeGo deelbaar gemaakt.

“Berijders moeten snel, makkelijk en vooral
probleemloos deelauto’s kunnen gebruiken,
het is cruciaal voor de acceptatie van deelauto’s
binnen een wagenpark”
Enkele recente wapenfeiten: sinds deze maand is de nieuwe WeGo-app live die
bijvoorbeeld ook blijft functioneren zonder actieve dataverbinding. De auto wordt
via bluetooth geopend en gesloten. De sleutel is helemaal uit het proces gehaald.
Met CarWise is een samenwerking afgesloten waarmee bijvoorbeeld demo- en
vervangend vervoerauto’s van de aangesloten dealerbedrijven gedeeld kunnen
worden. In eerste instantie worden nu de Louwman-dealers aangesloten.

Peter de Jong

Achterwacht
En WeGo gaat meer inzetten op services. Uit klantenonderzoek blijkt dat de
organisatie al uitmuntend scoort op dit vlak, maar dat is volgens De Jong ook een
absolute voorwaarde om succesvol te zijn in autodelen. “Zie de deelauto als een
weeskind, niemand zorgt ervoor. De auto wordt gebruikt en daarna vergeten. WeGo
neemt samen met partners de zorg voor de auto over en beantwoord vragen die

WeGo gaat internationaal
WeGo richt zich vooral op vier klantengroepen: de zakelijke markt, de zorg,
de overheid en de vastgoedmarkt. Die laatste groeit momenteel snel, zegt
De Jong. Veel projectontwikkelaars zorgen standaard voor deelauto’s bij hun
op te leveren vastgoed. Maar het zijn wel altijd een beperkt aantal auto’s. De
meeste auto’s komen uit de zakelijke markt, waarbij steeds meer bedrijven
aan deelauto’s beginnen. Schaalbaarheid is niet het probleem bij WeGo, het
heeft immers geen eigen wagenpark. Om de groei te bespoedigen, zoekt het
daarom het buitenland op. Na België, Zweden en Portugal worden nu vooral
de pijlers gericht op Noordrijn-Westfalen, net over de grens in Duitsland.
“Een soort tweede Nederland”, aldus De Jong. “Ook zo’n 17 miljoen mensen
groot maar met doorgaans grotere bedrijven. Poolauto’s zijn een normaal
verschijnsel bij Duitse bedrijven en omdat de bedrijven wat groter zijn, zijn
er ook meer pool auto’s.

berijders hebben over de auto. We hebben in de jaren dat we nu bezig zijn veel
geleerd over de operationele kant van de zaak. Terwijl menig concurrent vooral een
ICT-bedrijf is met 3 mensen op kantoor, hebben wij hier standaard een team dat
voortdurend met de auto’s bezig is. Niet alleen om ze in topconditie te houden, waar
het schoonhouden onderdeel van is, maar we komen ook in actie als een klant om
3 uur ’s nachts een probleem heeft. Daarvoor hebben ’s nachts een ‘achterwacht’
op de been. Berijders moeten snel, makkelijk en vooral probleemloos deelauto’s
kunnen gebruiken, het is cruciaal voor de acceptatie van deelauto’s binnen
een wagenpark.”
Doordat WeGo zoveel ervaring heeft opgedaan met deelauto’s, zowel elektrische als
conventionele, gaat de organisatie haar consultancy praktijken uitbreiden, ook weer
samen met partners. Autodelen staat bij veel organisaties op de agenda, maar het
ontbreekt vaak aan kennis om een deelconcept succesvol te implementeren. Waarbij
bijvoorbeeld draagkracht nodig is bij werknemers die er gebruik van moeten maken.
De Jong: “Onze klantengroep is heel divers; onlangs hebben we een zorginstellingen
aangesloten die hun rolstoelbussen gaan delen. Die rijden soms maar 3000
kilometer per jaar, terwijl een zo’n bus tegen de 90.000 euro kost. Het mooie van ons
platform is dat het schaalbaar en flexibel is in te zetten. Ook wat betreft tarieven: je
kan er uur- of dagtarieven aan hangen, speciale instaptarieven of zakelijke dan wel
privétarieven. En natuurlijk de koppelingen met andere aanbieders en/of platformen.
Uiteindelijk past onze dienstverlening ook perfect in MaaS-oplossingen en in
mobility-hubs. Daar gaan we de komende tijd nog veel over horen…”
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Mobiliteit kan slimmer, schoner en … gezonder

Friesland Lease komt met nieuw
(lease?) product: de vitaliteitscheck!
Friesland Lease is de pionier op het gebied van leasefietsen. Als
eerste leasemaatschappij in Nederland zette het de leasefiets in de
markt. Ruim 20.000 fietsen gingen er over de toonbank, als onderdeel
van de brede mobiliteitspropositie van het leasebedrijf. Hoe dit verder
uit te bouwen in de geest van brede mobiliteit? Het Friese bedrijf zet
wederom een bijzonder (lease?) product in de markt:
de vitaliteitscheck.

Een mobiliteitsoplosser. Zo zien anno 2019 heel wat leasemaatschappijen zichzelf
graag. Net als Friesland Lease. Ook al heeft de leasemaatschappij voornamelijk het
MKB in het vizier en richt het zich op het noorden des lands. Maar ook in die regio
en in die groep heeft de brede mobiliteitsgedachte postgevat, weet Mirjam Marinus,
manager Marketing & HR van Friesland Lease. Overigens bedient het bedrijf een
groeiend aantal grote bedrijven en komt 30 procent van het klantenbestand uit heel
Nederland. De introductie van de leasefiets vijf jaar geleden zal daar ongetwijfeld
aan hebben bijgedragen. In eerste instantie was dat pionieren, benadrukt Mirjam.
“We hebben ons eigen Fiets Onderhoud Systeem (FOS) opgezet, een soort ROB
maar dan voor fietsen. We hebben leergeld betaald maar de laatste jaren is de
groei onstuimig.”
Nederland is een fietsland en we zijn kilometervreters: gemiddeld leggen we
jaarlijks ruim 1000 kilometer af. Tel daarbij op dat 40 procent van het woonwerkverkeer in Nederland minder dan 15 kilometer is, dan kunnen er heel wat
forensen op de e-bike. Niet alleen goedkoper en beter voor het milieu, maar ook
nog eens gezonder voor de medewerker. Wat dat laatste betreft, daar gaat Friesland
Lease met de vitaliteitscheck nu meer op inzetten, in eerste instantie gekoppeld aan
de leasefiets-propositie. Friesland Lease is hiermee de samenwerking aangegaan
met NL Actief, de branchevereniging van de sport- en beweegbedrijven in Nederland.
Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 2.5 miljoen fitnessconsumenten
aangesloten. Het is daarmee de grootste sportorganisatie van Nederland en tevens
voorloper in het ontwikkelen én implementeren van vitaliteitschecks. Zo’n check had
Friesland Lease in de eigen organisatie al geïmplementeerd. En aangezien fietslease
al een groot vitaliteitsaspect in zich heeft, waren de lijntjes snel getrokken. Voor
een paar euro meer op een fietsleasecontract, krijgt de medewerker gedurende de
looptijd van het leasecontract, zo’n drie jaar, een drietal meetmomenten. Want het is
de bedoeling dat de inzet van de fiets meetbaar invloed heeft op de vitaliteit van de
medewerker. En liefst ook op het ziekteverzuim en productiviteit. “De vitaliteitscheck
is vooral een HR-product. Maar HR is doorgaans ook een partij die een stem heeft in
het mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dus het kan een mooie combinatie zijn”,
aldus Mirjam.

Nulmeting
Hoe gaat zo’n check in het werk? Allereerst is er een nulmeting, zowel op
medewerkers- als organisatieniveau. De medewerker vult online een vragenlijst
in en bepaalt tijdens een intakegesprek zijn of haar doelen. Ook worden er (online)
tips en tools aangereikt. Het geheel is volgens Mirjam simpel en laagdrempelig.
Dat was een absoluut uitgangspunt voor Friesland Lease. In het tweede jaar is
er dan opnieuw een online vragenlijst, de doelen worden gemonitord en is er een
voortgangsgesprek. De eindmeting vindt plaats in het derde en laatste jaar, waarbij
in een eindgesprek ook handvaten worden aangereikt voor eventuele verdere
ontwikkeling van de vitaliteit. Bijzonder noemt Mirjam de organisatiescan die aan het
begin wordt afgenomen. Daar kunnen medewerkers anoniem aan meedoen. “Dat
levert de werkgever al de nodige inzichten op; hoeveel werknemers roken er nog,
wordt er dagelijks alcohol gedronken en hoeveel dan? Dergelijke scans kunnen echte
eyeopeners zijn.”
De kosten van een dergelijk traject kan de werkgever betalen vanuit de
werkkostenregeling. Maar Friesland Lease heeft hiervoor fiscale kennis in huis
gehaald mochten bedrijven het anders willen inrichten. Mirjam denkt dat het
zeker zal aanslaan, net als de leasefiets dat nog altijd doet. Het zijn sympathieke,
duurzame producten. En dat past bij de ‘7 Friesland Lease criteria’ van elke
mobiliteitsoplossing (zie kader). Vitaliteit is een van die zeven criteria. Mirjam:
“We hebben altijd al als leidraad gehad dat we mobiliteit slimmer en schoner willen
maken. Nu komt er het aspect gezondheid en vitaliteit bij. Dat past prima in de
brede adviesrol die we inmiddels hebben voor bedrijven. Je wilt uiteindelijk vooral
meerwaarde bieden voor de klant.”

De 7 ‘Friesland Lease criteria’ van elke mobiliteitsoplossing
Voor een passende, persoonlijke invulling van een mobiliteitsoplossing zijn
er 7 verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden, in de visie van
Friesland Lease. En hoewel de uitkomst eigenlijk altijd net iets anders is, zijn
die 7 knoppen vrijwel altijd gelijk, benadrukt Mirjam. Deze knoppen vormen
de 7 Friesland Lease criteria van elke mobiliteitsoplossing:
- Contractduur. Hoe lang wil de klant van de gekozen oplossing
gebruik maken?
- Budget. Wat zijn de maximale maandelijkse kosten?
- Gebruik. Op welke manieren maken medewerkers gebruik van
de oplossing?
- Milieu. In welke mate vindt een klant het van belang dat de
oplossing duurzaam is?
- Vitaliteit. In welke mate draagt de oplossing bij aan de vitaliteit
van medewerkers?
- Financieringsvorm. Full operational lease?
- Extra. Zijn we nog iets belangrijks vergeten?
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ROI fleet & mobility onder de vlag van Fleet Support naar AutoBinck Smart Mobility

Van traditionele leaseregeling naar
moderne mobiliteitsregeling…
Hoe kom je van een traditionele leaseregeling naar een moderne, brede en duurzame mobiliteitsregeling? Dat is de centrale vraag bij veel
fleetowners, weet Jaap van Daalen van ROI fleet & mobility. Tegelijkertijd heeft hij nog nooit één gelijke uitkomst gezien van die vraag. Het schetst
de diversiteit van de markt en tegelijkertijd de uitdaging voor bedrijven als ROI als ‘mobility integrator’. Het was ook een van de redenen voor de
overname door ‘concurrent’ Fleet Support, onderdeel van AutoBinck Group. “We kunnen nu sluitende oplossingen bieden.”

Het was groot nieuws in mobiliteitsland afgelopen maart: ROI fleet & mobility
wordt overgenomen door AutoBinck Group. Precies een jaar eerder had AutoBinck
Fleet Support al ingelijfd, dat met 45.000 contracten in beheer marktleider is in
Nederland. ROI fleet & mobility beheert zo’n 10.000 voertuigen, mobiliteitspassen, deelauto’s en e-bikes. ROI wordt nu geïntegreerd en ondergebracht bij Fleet
Support. Voor Jaap van Daalen, die 25 jaar geleden ROI fleet & mobility begon, kon
de overname niet op een beter moment komen. Hij blijft als commercieel directeur
betrokken en kan nu vol inzetten op wat hij fleetowners al jaren adviseert: Maak een
goed mobiliteitsbeleid en versterk de drie pijlers eronder: duurzaamheid, flexibiliteit
en kostenbeheersing! Met als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de
tevredenheid van de medewerkers.
“Van puur wagenparkbeheer zijn we gegroeid naar het beheren van integrale mobiliteit. Dat maakt ons vak nog leuker, maar het is tegelijkertijd ook een complex spel
dat je goed moet kunnen managen. Daar is goed advies voor nodig, maar vooral ook
een goed ICT-platform. We kunnen nu gebruik maken van het mobiliteitsplatform
van Fleet Support, YOR24. Daarmee kan de medewerker zijn mobiliteitsbudget, in
welke vorm dan ook, heel gemakkelijk zelf managen. Ook met bijvoorbeeld de mobiliteitskaart van Radiuz, eveneens onderdeel van AutoBinck Smart Mobility, kunnen
we nu nog nauwer optrekken. De mogelijkheden die dit samengaan biedt, zijn groot.”

een medewerker de leaseauto gebruikt terwijl de medewerker zelf in de trein zit?
En wegen die betaalde treinkilometers wel op tegen de niet gemaakte kilometerkosten van de auto? Dat soort zaken kan je dus prima oplossen door het maken van
afspraken in je mobiliteitsbeleid en/of autoregeling maar ook door de inzet van een
goed, transparant ICT-platform. Concreet bieden we nu klanten bijvoorbeeld al een
split billing mogelijkheid aan, waarbij we zakelijke en privéreizen faciliteren zonder
administratieve rompslomp Het mobiliteitsbudget heeft het imago van een administratief gedrocht , maar met de middelen waarover wij beschikken is daar absoluut
geen sprake meer van.”

Elektrische auto
Of de elektrische auto de pijler duurzaamheid verstevigt? Van Daalen heeft er goede
hoop op. Elektrische auto’s worden in heel wat autoregelingen al toegelaten. In sommige gevallen is er door klanten de wens uitgesproken om over 5 jaar volledig over
te willen gaan naar elektrische mobiliteit. Fleet Support heeft er onlangs een whitepaper over geschreven met de titel: Naar een 100% elektrisch wagenpark. “Door het
bundelen van de krachten kunnen we onze boodschap alleen maar beter uitdragen.
Uiteindelijk ook bij bedrijven waar we vroeger niet zo snel binnen zouden komen.”

20 tussenvarianten
‘Brede mobiliteit’ staat overal op de agenda, zelfs bij autofabrikanten die zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn als mobiliteitsprovider. Maar belangrijker: fleetowners
omarmen inmiddels de brede mobiliteitsgedachte. Zij bieden steeds meer keuzevrijheid aan hun personeel wat betreft mobiliteit. Het is een evolutie die al enige tijd
geleden in gang is gezet, benadrukt Van Daalen. “Bijna standaard is de wens van
fleetowners tegenwoordig om van een traditionele leaseregeling te gaan naar een
moderne, duurzame mobiliteitsregeling. Maar de uitkomst is nooit hetzelfde. De ene
voert alleen een mobiliteitskaart in naast de leaseauto, de ander heeft een volledig
vrij besteedbaar mobiliteitsbudget waarbij er bijvoorbeeld alleen grenzen worden
gesteld aan de CO2-uitstoot. En dan zijn er nog 20 tussenvarianten mogelijk.”
Die verschillen komen deels doordat werkgevers met hun mobiliteitsregeling
personeel proberen te trekken. Zo kan het voorkomen dat medewerkers kunnen
kiezen uit speed-pedelecs, deelauto’s, taxiritten of OV-kaarten. De grote angst van
werkgevers daarbij is dat ze worden opgezadeld met een berg extra administratie. Al
die ‘extra’ mobiliteit moet immers wel worden geadministreerd en afgerekend. Van
Daalen: “Daarbij is er soms ook koudwatervrees; wat als bijvoorbeeld de partner van

Acht bedrijven onder AutoBinck Smart Mobility
Of de naam ROI Fleet & Mobility blijft behouden, is nog niet duidelijk. ROI
wordt volledig geïntegreerd in Fleet Support. De eerste concrete stappen
worden nu gemaakt. De overname kost geen banen. Van Daalen wordt
commercieel directeur. Zijn eigen klanten heeft hij al enige tijd geleden
geïnformeerd over de overname. Die reageerden positief. “Het bedrijf krijgt
nu een andere schaal waardoor we nog meer kunnen investeren in nieuwe
producten en diensten. Het buitenland lonkt bovendien. Maar bovenal zie ik
het als een geweldige uitdaging om aan de slag te kunnen bij de absolute
frontrunner op het gebied van smart mobility: AutoBinck. Een bedrijf met
een duidelijke visie waarbij wij als Fleet Support groep een belangrijke
katalysator en integrator zijn voor de diverse vormen van mobiliteit.”

Jaap van Daalen
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Sycada scoort (en bespaart!) met DriveTag

Bloemlezing over ‘mindful driving’ van Sycada
Sycada introduceerde vorig jaar de DriveTag voor rijstijlanalyse en actieve feedback. Het is een klein apparaatje voorzien van een chip. Je plakt
het op de voorruit, download de app, koppelt de telefoon eraan en het is klaar voor gebruik. Er hoeft geen privacygevoelige data gedeeld te
worden, wat de angel uit de privacy-discussie haalt. Meerdere organisaties zetten het concept inmiddels in om het rijgedrag van werknemers te
vergroenen. Mindful driving heet dat bij Sycada. Berijders die er eenmaal aan gewend zijn, blijken ware ambassadeurs. Getuige deze bloemlezing…

Jesse Stuiver, business development manager bij Sycada, heeft een zestal stellingen
overlegd aan een keur van ervaringsdeskundigen. Allen afkomstig van organisaties
die al enige tijd op grotere en kleinere schaal de DriveTag hebben ingezet. Wat opvalt
aan hun reacties, gebundeld in onderstaande bloemlezing, is dat het ontspannen
rijden voor velen als ‘eyeopener’ werkt. Waarbij de continue feedback van de
DriveTag belangrijk blijkt. VodafoneZiggo was een van de eerste klanten van Sycada.
De deelnemers aan de pilot wisten gemiddeld 25% te besparen op brandstofverbruik
en CO2-uitstoot. Een enkeling tipte zelfs de 50% aan (bron brandstofdata Athlon in
samenwerking met VodafoneZiggo). “Het laat zich raden wat dat weer in positieve
zin betekent voor slijtage aan banden en onderhoudskosten”, aldus Stuiver. Maar
mindful driving vertaalt zich ook in merkbaar minder stress bij aankomst op het
werk. Bij VodafoneZiggo werden er in totaal bij meer dan 100.000 gereden kilometers
geen enkel incident gerapporteerd en veel minder bijna-aanrijdingen. Stuiver: “En
dat alleen maar door minder snel op te trekken, eerder af te remmen, meer afstand
te houden en bijvoorbeeld minder van baan te wisselen. In 2018 heeft Sycada met
al haar rijstijlanalyse-klanten 6 miljoen liter diesel bespaart. Dat is elk uur 694 liter
brandstof en dat 24/7 en 365 dagen per jaar!”

De stellingen waarop gereageerd kon worden
1. Met de DriveTag ben ik bewuster gaan rijden – het was voor mij noodzakelijk een
dergelijk hulpmiddel te hebben want zonder lukt of beklijft het niet.
2. De DriveTag helpt mij ook langdurig bewuster te rijden. DriveTag is ‘ongoing’
waardoor aangepast rijgedrag erin slijt.
3. Rijden met de DriveTag heeft mijn rijgedrag veiliger gemaakt. Ik kom ook meer
ontspannen aan op mijn bestemming.
4. Ik ervaar de DriveTag als een gemakkelijk in gebruik te nemen apparaat. Juist dit
aspect trekt mij aan in het systeem.
5. De DriveTag helpt binnen mijn organisatie duurzaam en/of veilig rijgedrag op de
kaart te zetten. In de toekomst worden er eventueel incentives en/of andere acties
mee opgezet.
6. De DriveTag brengt een bepaald competitie-element binnen onze organisatie als
het om zuinig en veilig rijden gaat. Dat maakt het onderwerp ook leuk.

Elske van der Fliert, Expert groener, schoner en
slimmer rijden bij Zero-e.nl
“Zonder DriveTag weet ik helemaal niet hoe verkeerd ik het doe, het heeft me echt
ontzettend veel inzicht gegeven in mijn rijgedrag. En inderdaad: het houdt me bij
de les, want ik merk het meteen: als ik DriveTag niet aan heb staan, denk ik toch:
oh, dat kan wel even wat harder. Het werkt voor mij als een ‘accountability-buddy’.
En het helpt inderdaad rijgedrag te bestendigen. Beter dan een praktijkles. Door
de DriveTag houd ik meer afstand, dus het heeft mijn rijgedrag veiliger gemaakt.
Ik moet ook toegeven dat ik soms denk: nee, niet zo hard remmen! En dat ik dan
die afstand ook wel gebruik om meer geleidelijk te remmen, waardoor de afstand
daarna vrij kort is (en ik dus weer een gat laat vallen). Of dat altijd veiliger is, weet ik
niet, maar dat is dan een kwestie van nog meer afstand houden in eerste instantie.
De DriveTag is enorm simpel om in gebruik te nemen. Plakken, verbinden, klaar.
Ook geen gedoe met stekkertjes. Verder ben ik dol op competitie. En het is al een
competitie met jezelf, omdat ik graag ‘A-tjes’ rijd, maar in competitie met anderen is
het nog veel leuker.”

Jan van Noord, Cluster SHE Manager Benelux & Nordic
bij Unilever
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat ik vrij rustig reed. Ook tijdens de Defensive
Driving Training krijg ik complimenten over mijn rijstijl. Binnen Unilever moeten
wij deze training elke 3 jaar verplicht volgen. Met de DriveTag heb ik geleerd dat
ik best nog vaak te hard rem. En te hard remmen betekent te weinig opgelet en te
weinig geanticipeerd. Ik wil graag netjes rijden, wil een ‘rood scherm’ voorkomen.
Als het toch rood oplicht dan baal ik! Vervolgens doe ik de rest van de rit mijn best
om de score weer te verbeteren. Na een paar maanden merk ik dat ik echt relaxter
rijd. Omdat het systeem zo gemakkelijk werkt, is het makkelijk uit te rollen in mijn
organisatie. Mijn visie voor de organisatie: duurzamer, veiliger, gaming en daardoor
incentives per persoon en/of per groep. Dat hebben we nu nog niet. Nu zijn we
nog aan het testrijden en daarna volgt de uitrol. Momenteel ben ik nog vooral in
voortdurende competitie met mijzelf!”

Bart Fick, International Rollout Manager eMobility
Solutions bij Eneco
De DriveTag is in staat om mij op een niet storende manier te wijzen op
verbeterpunten, tijdens de rit en kort erna. Het is de directe feedback op het moment
dat je minder mindful bezig bent die een gedragsverandering activeert. Na een paar
maanden rijden met de DriveTag reed ik in een andere auto zonder DriveTag. Na
een actie die minder mindful was hoorde ik in gedachte de subtiele melding van de
app, dit was het moment dat ik overtuigd was dat de bewustwording geland was!
In het bijzonder bij elektrische auto’s is de verleiding om hard te accelereren sterk
aanwezig, de DriveTag werkt hierin als een extra stimulans om hier geen misbruik
van te maken. Ervaren is geloven, mindful driving kost geen extra tijd en levert je
veel rust op. Sterker nog, door vloeiend te rijden manoeuvreer je soms zelfs sneller
door het verkeer! Er zijn altijd legio redenen te noemen om geen focus te leggen op
duurzaam en veilig rijgedrag, DriveTag geeft organisaties een goede reden om dit
juist WEL te doen. De DriveTag stelt bedrijven in staat om een continue verbetering
in te zetten zonder barrières op te werpen in gebruikersgemak.

Ron Christiaanse , risicodeskundige/preventieadviseur
wagenparken bij grote landelijke verzekeraar
“Op zich was ik al een bewuste rijder echter met behulp van de Drive tag zie ik nu
waar mijn valkuilen zitten tijdens de dagelijkse ritten. Het blijkt dan overwegend
te gaan om te hard afremmen bij een afslag of te hard optrekken bij het oprijden
van een weg en/of stoplicht. Door dagelijks mijn rijscores te bekijken blijf ik alert
op mijn rijgedrag. Ook het real time meekijken in de Drive stand van de app tijdens
het rijden verhoogt mijn accuratesse. Door het meer anticiperend rijden ervaar ik
minder stress en kom ik meer uitgerust aan op mijn bestemming. Ook ervaar ik
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daling van mijn score. Dat zorgt voor kortstondige frustratie. Binnen het bedrijf zijn
we begonnen met een proef met een select aantal rijders. Deze berijders behoorde
tot een grotere groep met een afwijkende uitstoot t.o.v. de gestelde norm. De start
heeft wisselende resultaten. De ene berijder is bezig om aan te tonen dat hij/zij echt
heel zuinig rijdt of kan rijden. Andere zijn sceptischer en de focus ligt dan heel erg
op de details van events en waarom zij niet goed zouden rijden. Op eigen initiatief
hebben de directie en management zich nu aangemeld om met de DriveTag te
rijden. Er wordt veel gesproken over de DriveTag en over het rijgedrag en scores.
Dit levert alleen al waardevolle informatie op voor het bedrijf in relatie tot
veiligheid en duurzaamheid.”

Luuk van Kuik, Director Innovation Lab Business Lease

geen tijdverlies door anticiperend rijden. De Drivetag App werkt na installatie en
het plaatsen van de Tag gemakkelijk en probleemloos. De resultaten worden in
de app (individuele berijder) en via Green Fleet Monitor (de online backend portal)
overzichtelijk en duidelijk weergegeven. Mijn huidige functie als Preventieadviseur
voor wagenparken maakt dat ik zelf het goede voorbeeld moet geven. Het gebruik
van telematicasystemen en het monitoren van rijgedrag wordt door onze organisatie
dan ook volop gepromoot. Competitie is een mens eigen, je merkt dan ook al heel
snel dat er vergelijkingen tussen collega’s onderling worden gemaakt over de
behaalde rijscore. Ieder mens wil zich graag verbeteren en zoekt hierbij naar een
objectief hulpmiddel dat op basis van rijgedrag een eerlijke score laat zien.”

Jeroen van Ritzer - van Dinther, Coördinator Duurzaamheid
bij Mobilis TBI
“Ik ben inderdaad met de DriveTag bewuster gaan rijden. De events (de meldingen
die het apparaat geeft, red) en de competitie zorgen voor een positieve ontwikkeling
in mijn rijgedrag. Uiteindelijk denk ik ook wel dat dit nieuwe rijgedrag beklijft. Met
af en toe een uitstapje naar een ‘event’. Door veel te anticiperen en minder gehaast
te rijden kom ik meer ontspannen aan op mijn bestemming. Keerzijde is wel dat
als door omstandigheden (externe factor) een event optreedt, ik enorm baal van de

“Met de DriveTag ben ik bewuster gaan rijden – het was voor mij noodzakelijk een
dergelijk hulpmiddel te hebben want zonder lukt of beklijft het niet. Het helpt mij ook
langdurig bewuster te rijden. De theorie en/of een uurtje praktijklessen helpen op
de korte termijn maar op langere termijn verval je weer in ‘oude’ gewoontes en dito
onzuinig rijgedrag. DriveTag is ‘ongoing’ waardoor aangepast rijgedrag erin slijt. De
continue feedback en ‘trendinformatie’ helpt daarin zeker. Het stimuleert vooral om
zuiniger en veiliger te rijden. Ik kom ook meer ontspannen aan op mijn bestemming.
Doordat ik bezig ben met een goede score halen ben ik meer gefocused op rustig
rijden waardoor je je automatisch minder druk maakt om alles wat er in het verkeer
gebeurt. Het zorgt voor een ontspannen rijhouding. Wat mij aantrekt in het systeem
is dat het een makkelijk in gebruik te nemen apparaat is.”

Remi van Dam, Manager External Field Operations
bij VodafoneZiggo
“Of ik rustiger ben gaan rijden met de DriveTag? Volmondig ja! De app geeft een
seintje wanneer je te snel optrekt of te hard remt. Vooral na een werkdag word je
met je neus op de feiten gedrukt. Het maakte me rustiger en relaxter in het verkeer.
Ik rij nu ook af en toe zonder, maar dan verval je snel in ‘oud’ gedrag. Ook heb ik het
gevoel veiliger te rijden en kom zeker meer ontspannen aan op mijn bestemming.
Starten met ‘mindful’ rijden is niet zo moeilijk, maar als je meer dan een uur in de
auto zit, ga je vanzelf wat sportiever rijden. DriveTag attendeert je hierop. Door het
experiment met de DriveTag gaan we nu ook kijken of we de monteursbussenvloot
gaan aansluiten. Het competitie-element maakt het leuk, je doet net even iets meer
je best. En je wilt natuurlijk niet de minst mindful driver zijn!”
(De uitgebreide antwoorden zijn te lezen op TrendsinAutoleasing.nl)
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James-filialen future proof

James Autoservice introduceert Moobi
James Autoservice verraste vriend en vijand tijdens de vakbeurs Auto
Prof in Gorinchem door de samenwerking aan te gaan met Moobi.
De merkonafhankelijke onderhoudsketen zet daarmee volop in op
de verdere elektrificatie van de auto. Bovendien wil James hiermee
de huidige en toekomstige aangesloten garagebedrijven stevig
ondersteunen op bedrijfsmatig niveau. Denis van Altena van James
Autoservice heeft er alle vertrouwen in: “Hiermee maken we de
James-filialen future proof.”

James Autoservice is als speler in de automotive branche niet van zins het bij de
circa zeventig huidige filialen te laten. De kaart van Nederland op het kantoor van
directeur Denis van Altena spreekt boekdelen: er zijn nog volop regio’s waar nog
geen kleurig speldje is gepland. Dat het goed zou zijn voor universele bedrijven om
de samenwerking met James aan te gaan staat voor Van Altena als een paal boven
water: “Garagebedrijven zijn op dit moment enorm druk. De werkplaats zit vol, er is
gebrek aan monteurs. De groei van de elektrische auto, de toenemende vraag naar
private lease; allemaal zaken waar de garagehouder op moet letten en zich in moet
verdiepen. Als formule voelen wij ons verantwoordelijk om die garagist daarin te
ondersteunen. Want het kan natuurlijk ook niet doorgaan, zoals het nu gaat. En je
moet het dak repareren als de zon schijnt.” Van Altena doelt daarmee op het feit dat
een eventuele volgende recessie bedrijven in grote problemen kan helpen: “Maar daar
denken garagehouders nu nog niet aan. Het is nu alle hens aan dek.” James Autoservice wil de bedrijven daarin steunen. Want slechte service leidt tot boze klanten en juist
die klant moet behouden blijven, zegt de James-topman: “Want de binding met jouw
garage, waar je vader ook al zijn auto in onderhoud deed, die binding wordt steeds
minder.” Hij vervolgt: “En als je kijkt naar de zakelijke markt, dan bepaalt de leasemaatschappij waar de auto in onderhoud gaat. Ook daar is dan geen binding meer.”
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden als het gaat om het bieden van meerwaarde met de James-formule. Maar de route die nu voorrang krijgt is die van de
samenwerking met het Belgische bedrijf Moobi dat zich volledig richt op mobiliteitsoplossingen op basis van elektrisch rijden. Het concept van Moobi is ontwikkeld door
Sergoyne Diagnostics, dat al jaren actief is met training en diagnose apparatuur voor
universele garages in Nederland en België. Zowel Moobi als Sergoyne Diagnostics
behoren tot LKQ Belgium, de grootste aanbieder van aftermarket automotive-onderdelen in België.
Een krachtige partij waar Van Altena alle vertrouwen in heeft: “We gaan het unieke
en veelzijdige concept van Moobi als merk integreren binnen onze James-bedrijven
en willen daarmee een belangrijk stap zetten binnen de elektrificatie van de auto.
Maar we verwachten tevens dat Moobi op den duur ook door Europa een netwerk

gaat opbouwen. Dat is een extra toegevoegde waarde.” Moobi heeft een innovatief
pakket met diensten, dat in de loop ter tijd verder uitgebreid gaat worden. De introductie bij de James-garages draait om een aantal basiselementen: Moobi-Charge,
een serie laadstations voor zowel de zakelijke markt als de particulier. Vervolgens
een Moobi-App om het dichtstbijzijnde laadstation te vinden maar ook om een wagen
of rit te delen. Een informatieplatform dus voor wie mobiel wil zijn en blijven.
Het programma wordt verder aangevuld met de Moobi-Car: een volledig elektrische
auto, die als deelauto wordt ingezet in drie versies: home, business en public. Het
betreft hier een nieuw model van een eveneens nieuwe fabrikant van e-cars.
Het Moobi-Center wordt dan geïntegreerd in de James-garage waardoor het bedrijf
volledig is toegerust om te werken aan elektrische voertuigen. De monteurs worden
Moobi-expert als ze HEV2 gecertificeerd zijn, er is een publiek toegankelijk laadstation met aparte parkeerplaatsen. Een Moobi-Center is, naast de bestaande James-uitstraling ook herkenbaar door het Moobi-label aan de gevel .
Denis van Altena over deze stap: “Met het Moobi-concept zijn wij volledig EV-ready.
Iedereen weet dat we niet meer om elektrisch rijden heen kunnen. De samenwerking met Moobi is ook daarom door onze partners met enorm enthousiasme ontvangen. Al onze James-vestigingen worden daarmee in één keer future proof.”
Uiteraard is het enthousiasme ook te danken aan het feit dat de integratie van Moobi
een extra verdienmodel is. Van Altena noemt de verkoop en verhuur van elektrische
auto’s. “De dealerbedrijven hebben e-cars van hun eigen merk in de showroom
staan. Maar wereldwijd zijn er tal van nieuwe producenten van e-cars. Van kleinere
stadswagens tot zelfs bedrijfswagens. Daar zal vraag naar komen en die zullen bij
Moobi-Centers in de showroom komen. Daarnaast: ook elektrische auto’s moeten
worden onderhouden en gerepareerd. Door cursussen en HEV2 certificering kan dat
bij James-filialen.”
Naast de eigen filiaalhouders hebben ook leasemaatschappijen en fleetowners
positief gereageerd op de stap van James Autoservice. En voor de particuliere markt
is het concept ook meer dan aantrekkelijk. “Jonge mensen willen geen eigen auto
meer. Zij stappen over van bezit naar gebruik en daarin wil Moobi voorzien door
complete oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen.”
De introductie van Moobi is inmiddels bij de James-filialen geweest. De volgende
stap is de integratie van Moobi in de autoservicebedrijven van James. Daarnaast
zal gewerkt worden aan de verdere uitbreiding van het aantal filialen, zegt Denis
van Altena tot slot: “We streven nu naar een netwerk van honderd filialen met een
Moobi-Center. Dat moet lukken met het totaalconcept dat we als James Autoservice
hebben in combinatie met Moobi. Ik ben ervan overtuigd dat we ook nieuwe filialen
hiermee een uitstekend model bieden voor de toekomst.”
Foto: Denis van Altena en Roel Keune. Deze foto is genomen tijdens het tekenen
van de samenwerking tussen JAMES Autoservice en Moobi.
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Helder perspectief

KwikFit wil aandeel in markt
ruitherstel- en vervanging
KwikFit gaat zich sterker manifesteren in de markt van ruitreparatie
en-vervanging. Er zijn inmiddels achttien speciaal uitgeruste mobiele
units die volledig geoutilleerd zijn om autoruiten te repareren en
te vervangen en we zijn in staat om snel uit te breiden, zegt Pieter
Bikker, directeur zakelijke markt van KwikFit. Hij ziet daarmee het
beeld van KwikFit veranderen. “We willen ook in de ruitherstelmarkt een volwaardige speler zijn.”

Dat KwikFit een plek wil veroveren in de tot nog toe door grote partijen gedomineerde markt voor reparatie en vervanging is zoals gezegd een uitdaging. Om dat
te bereiken zal de keten met name samenwerking zoeken met verzekeraars en
leasemaatschappijen. “We zien een beweging vanuit die markt en moeten naast onze
bekende diensten en producten dit specialisme ook aanbieden. Nogmaals, dat is
nu nog maar vijf procent aandeel, maar partijen zoeken naar schadelast beperking
zonder concessies te doen aan de kwaliteit en service. Die kun je bieden als je efficiënt bent en over een goede infrastructuur beschikt. Dat is bij ons aanwezig.’
Daarmee zal volgens Pieter Bikker ook het aanzien -lees: imago- van KwikFit veranderen: “De uitstraling wordt net als het aanbod breder. En daarmee wordt KwikFit
een nog volwaardiger speler in de Nederlandse markt.”

Met 175 vestigingen in ons land heeft KwikFit naast een flink aandeel in autoservice ook een stevige naamsbekendheid. Onderhoud, ruitschadeherstel en uiteraard
banden zijn belangrijke elementen van het aanbod. Op het gebied van ruitreparatie
en vervanging van autoruiten heeft de keten altijd een kleiner marktaandeel gehad.
“Circa vijf procent van het totale aandeel aan activiteiten”, zegt Pieter Bikker in de
hoofdvestiging in Harderwijk, “Maar dat gaat nu veranderen omdat we ons ook op
deze markt gaan concentreren.”
De aanleiding daartoe is onder meer de ontwikkeling die de autoruit zelf doormaakt.
Bikker: “Het streven om de Co2-uitstoot van de auto te verlagen heeft tot gevolg dat
auto’s lichter moeten worden. En dat heeft er ook toe geleid dat autoruiten dunner
worden en gemaakt van hoogwaardiger en duurzamer materiaal. Niet per se minder
sterk, maar vervolgens wel weer complexer. Want in en om die autoruit zit veel meer
apparatuur dan vroeger zoals camera’s en sensoren. En daarnaast zijn er opties,
kleuren. Kortom, de autoruit is een complex product geworden dat steeds meer
aandacht en expertise vereist. Kleinere toleranties, aansluitingen op de apparatuur,
camera’s die gekalibreerd moet worden; het vraagt om specialisten.”
De uitdaging om daarin voor particulieren maar zeker ook voor de totale zakelijke
markt te excelleren is groot. “Uiteraard gaat het in eerste instantie om veiligheid
en kwaliteit. Dat is primair en moet gewaarborgd zijn. Daarnaast hebben we een
klantvriendelijk businessmodel waarbij wij bij iedere KwikFit vestiging met onze mobiele autoruitspecialisten ruiten kunnen vervangen. Het is uitermate belangrijk dat
de auto op een vlakke ondergrond staat wanneer een voor- of achterruit geplaatst
wordt. Dat heeft weer te maken met die minimale toleranties.”
De achttien mobiele units van KwikFit spelen dus een hoofdrol in het klantvriendelijke businessmodel. Volledig geoutilleerd betekent ook voorzien van een speciaal,
door KwikFit zelf ontworpen, til- en liftsysteem om de autoruit gecontroleerd en
loepzuiver te monteren. De OE gespecificeerde ruiten die worden geplaatst, voldoen
vanzelfsprekend aan de specificaties van de verzekeraars en de leasemaatschappijen. Datzelfde geld ook voor de andere materialen, zoals lijmen en kitten. “Ook in dat
opzicht is onze kwaliteitsborging optimaal”, aldus Bikker.

Ook als het gaat om aandacht voor milieu en de energietransitie alsmede verdere ontwikkelingen in de automotive sector denkt de keten na over de toekomst. In
Utrecht werd met een nieuwe, volledig energie neutrale garage de aandacht voor
duurzaamheid en MVO al onderstreept. Met 180 zonnepanelen, lucht-warmtepompen en led-verlichting een KwikFit om trots op te zijn: “We hebben ingezet op die
koers en kijken nu bij iedere verbouwing van een KwikFit-filiaal in hoeverre er mogelijkheden zijn om verder te verduurzamen.”
Binnen de personele kant blikt Pieter Bikker eveneens vooruit: “We zorgen via
BBL-opleidingen en onze eigen KwikFit Academy dat we ook in de toekomst kunnen
beschikken over goed opgeleide en getrainde monteurs. En dat is nodig omdat de
hybride auto en EV steeds populairder wordt en dat de komende tien, vijftien jaar een
rol zal spelen. Je moet daar als monteur kennis van zaken over hebben. We streven
immers operational excellence na.”
Een volledige elektrificatie van het Nederlandse wagenpark is wat betreft de KwikFit-directeur nog lang niet aan de orde: “Dan zijn we in mijn visie twintig jaar verder.
Maar het aandeel elektrische voertuigen zal de komend jaren snel toenemen. Dat is
voor ons als autoservice bedrijf een belangrijke ontwikkeling waar wij ons op voorbereiden. Maar je moet ook realistisch zijn: dat heel Nederland over enkele jaren
volledig elektrisch rijdt, is een illusie.”
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GO tankpas met ruim 1000 stations voor voordelig ‘slim & makkelijk’ tanken

Multimerktankpas als volwaardig
en duurzaam alternatief
In de leasewereld zijn universele tankpassen gangbaar, gegroeid vanuit het gegeven dat de leaserijder overal kan tanken – en dus niet om hoeft
te rijden. Daar kan een merkgebonden pas niet tegenop… Maar die ‘beperking’ geldt niet voor de ‘multimerk’ GO tankpas; alleen al in Nederland
zijn er meer dan 1000 stations aangesloten waar berijders terecht kunnen; van zzp’ers tot leaserijders en truckers. Blijft het voordeel: korting op
iedere liter, ‘slim’ en duurzaam tanken.

Klimaatneutraal en groen rijden met de GO Tankpas
Naast milieuvriendelijke brandstofsoorten als CNG - dat mede via het
eigen FUWELL merk wordt aangeboden - en LNG is onlangs duurzame
diesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) toegevoegd aan het assortiment.
HVO kan uit verschillende afvalstoffen gemaakt worden. De HVO die EG
Group aanbiedt heeft als basis o.a. frituurvet en houtpulp en is volledig
genormeerd en gecertificeerd. HVO is als hernieuwbare brandstof direct
inzetbaar in bestaande dieselmotoren. Het kan over de gehele keten tot
86 procent CO2-reductie teweegbrengen. Daarnaast kan ook aanzienlijk
worden bespaard op fijnstof- en stikstofuitstoot. In eerste instantie zijn er 15
stations in Nederland mee uitgerust, in de loop van dit jaar moeten dat er 50
worden. Volgens Koen Vroman wordt het vooral ingezet door bedrijven die
meedingen in overheidstenders of simpelweg willen verduurzamen. Daarin
zitten tegenwoordig forse duurzaamheidscriteria. Een ander middel daarin
kan CO2-compensatie zijn. Sinds april is er een programma van GO tankpas
in samenwerking met Climate Neutral Group (CNG). Vroman: “Indien een
bedrijf de overstap naar alternatieve brandstoffen of elektrisch rijden nog
niet kan of wil maken, is CO2-compensatie de ideale oplossing om toch het
wagenpark te vergroenen. Er komt geen extra administratie bij kijken, want
de service wordt gekoppeld aan de tankpasfacturatie. Voor diesel komt er
0,017 euro per liter ex. BTW bij, voor benzine 0,015 euro per liter ex. BTW.
Jaarlijks ontvangt de klant een certificaat die ook extern gecommuniceerd
kan worden.”

In de Benelux stond het Texaco-netwerk historisch aan de basis van de GO tankpas,
al zijn snel andere merken mee aangesloten. Momenteel bestaat het GO netwerk in
Nederland uit 1.060 stations van onder andere Esso, Texaco, BP, Haan en Firezone.
In heel Europa bestaat het GO netwerk uit 4.690 stations. Stuk voor stuk sterke
merken, benadrukt Koen Vroman, Head of Brand & Communication van EG Group,
een van ’s werelds grootste onafhankelijke tankstationhouder waaronder ook de
GO Tankpas valt. Want de zakelijke rijder verwacht tegenwoordig ook wat van zijn
tankstation en de bijbehorende faciliteiten. “Daarbij zitten onze stations grotendeels
op strategische A-locaties, dat maakt de efficiency van een tankbeurt alleen maar
groter. De GO app wijst ze zelfs de weg naar deze stations.”

Geen verborgen kosten
Maar een moderne tankpas is tegenwoordig meer dan alleen een instrument om de
liters mee af te rekenen. GO Tankpas richt zich op diverse doelgroepen, van ZZP’ers
tot grote corporates en op de transportsector. Voor iedere doelgroep is er een
passende oplossing, zoals Vroman het omschrijft. Klanten kunnen in een webportal
passen aanmaken en blokkeren, bestedingslimieten instellen en selecteren welke
producten er wel of niet mogen worden gekocht. Dat kunnen autoproducten zijn,
maar ook bijvoorbeeld zaken als de wasstraat. Daarbij is de gehele administratie
op een klaar en duidelijke manier ingericht. Maar bovenal: er is bij de GO tankpas
geen sprake van verborgen kosten, benadrukt Vroman. “Veel tankpassen zitten
ingewikkeld in elkaar met verschillende tariefstructuren en een weinig transparante
opbouw van die kosten. Bij ons niets van dat, je betaalt een eenmalige aansluitpost
van 15 euro en vervolgens een beheerbijdrage van slechts 45 cent per maand per
tankpas. That’s it.”

“Veel tankpassen zitten ingewikkeld in elkaar
met verschillende tariefstructuren en een weinig
transparante opbouw van die kosten.
Bij ons niets van dat…”

Het afgelopen jaar heeft EG Group nog extra stappen gezet in het GO netwerk. De
dekking is daarmee bij de grootste multimerken netwerken in Nederland, België,
Luxemburg en Frankrijk. En binnenkort zal het netwerk in Nederland nog verder
uitgebreid worden, al wil Vroman nog geen concrete namen noemen. Maar ook op
het vlak van duurzaamheid is er bij de stations van alles in gang gezet tot en met de
nieuwste generatie synthetische diesels aan toe die nu op 15 van haar eigen stations
wordt aangeboden maar later dit jaar zal worden uitgebreid tot 50 stations.
Deze HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) is, volgens Vroman, hét alternatief
voor conventionele fossiele diesel waarmee bedrijven (en particulieren) hun CO2footprint kunnen verlagen tot wel 86% (zie kader), dit zonder het wagenpark aan
te moeten passen. Ook een uitgebreid CO2-compensatie programma is vanaf dit
voorjaar gestart en is EG Group gestart met de eerste elektrische snelladers in
haar eigen netwerk.

Economische realiteit
“Zo werken we constant aan een aanbod dat rekening houdt met zowel de huidige
economische realiteit én duurzame ambities. Een koers die past in de focus van
het bedrijf”, benadrukt Vroman. “Vergeet niet dat voor fleetowners hun wagenpark,
waaronder de brandstof, een grote kostenpost is. Daar wil men zoveel mogelijk
grip op, zowel vandaag als morgen. Ons eigen Nederlandse team van specialisten
staat daarbij dichtbij de klant en kan zo snel inspringen voor advies of bij eventuele
problemen. Dat appreciëren onze klanten, in combinatie met onze basisbeloftes:
een groot netwerk van sterke merken, zowel nationaal als internationaal, waarbij
voordelig maar vooral ook slim & makkelijk getankt kan worden.”
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Dankzij onafhankelijke positie

Vakgarage investeert
in het collectief
De Stichting Vakgarage staat met bijna 300 aangesloten
garagebedrijven in de top van de bekende ketens in ons land. Maar
dat is geen doel op zich, zegt voorzitter Vishal Durgaram: “Wat wij
willen is dat iedere autobezitter of berijder in ons land binnen vijftien
minuten bij een Vakgarage kan zijn.”Om dat te bereiken zullen zich
meer universele garagebedrijven moeten aansluiten bij de keten.
Maar, zo stelt Durgaram, daar zijn ook voldoende overtuigende
argumenten voor.
Vishal Durgaram
Voorzitter Stichting Vakgarage

In het laatste onderzoek van de Bovag naar de tevredenheid van garagisten over
garageketens kwam Vakgarage voor de derde keer op rij bijzonder goed uit de
bus. Voorzitter Vishal Durgaram nuanceert de uitslag: “De keten die eindigde op de
eerste plaats had nog geen 10 deelnemers waarvan er 6 hebben meegedaan aan het
onderzoek. Van ons meer dan honderd. Dat geeft natuurlijk een vertekend beeld en
daar heb ik ook bezwaar tegen gemaakt bij de Bovag.”
Het tekent de voorzitter van Vakgarage: pal voor het product en de dienstverlening
maar ook voor de deelnemers. En met die attitude heeft Vakgarage weer een
uitstekend jaar achter de rug met meer deelnemers en omzet. Wat dat eerste
betreft, garagebedrijven die een keuze maken zich aan te sluiten bij een keten,
verdiepen zich meer in de achtergronden. Durgaram: “Wat een belangrijk aspect is
waardoor men voor ons kiest, is onze onafhankelijkheid. We maken geen deel uit
van een importeur of producent van auto-onderdelen. Die onafhankelijkheid en het
feit dat wij een stichting zijn, geeft ons een andere positie. We kunnen op een andere
manier opereren en investeren voortdurend in de kwaliteit van onze Vakgarages.”
Dat bewijs wordt onder meer geleverd door de ontwikkelingen op ev-gebied. Via
Vakgarage kunnen consumenten niet alleen elektrische auto’s, nieuw of gebruikt,
aanschaffen maar ook een laadpaal, indien gewenst zelfs inclusief zonnepanelen.
Vakgarages kunnen zich specialiseren in het onderhoud en de verkoop van gebruikte
elektrische auto’s. De trainingen hieromtrent worden gefaciliteerd door Automotive
Academy. Er zijn eigen verzekerings-en garantieregelingen. En last not but least is
er een eigen private lease label. “Die activiteiten kunnen wij initiëren vanwege onze
volledige onafhankelijkheid”, vervolgt Vishal Durgaram: “En omdat wij als stichting
investeren in verbeteringen en nieuwe diensten. Daarom kiezen ondernemers ook
voor Vakgarage. Het is een bewuste keuze van de franchisenemer.”
Veruit het grootste deel van de klantenkring van de 300 Vakgarages bestaat
uit de particuliere markt. Negentig procent tegen tien procent zakelijk, c.q.
leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders etc. De voorzitter maakt zich er
niet bepaald zorgen om: “Leasemaatschappijen zoeken naar partijen die voor
een zo laag mogelijke prijs ROB kunnen aanbieden. Echter wel tegen uitstekende
servicevoorwaarden en de hoogste kwaliteit. Ik snap het ook wel: een euro besparen
op iedere APK of onderhoudsbeurt is natuurlijk interessant. Maar er is een
ontwikkeling waar leasemaatschappijen ook steeds meer rekening mee moeten
houden en dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kun je, als je alleen
maar inkoopt op prijs, uiteindelijk voldoen aan de MVO-eisen die steeds meer
worden gevraagd. Bij ons is iedere Vakgarage lid van de Bovag. En daarnaast hebben
we strikte kwaliteitseisen ten aanzien van equipment, opleidingen en vakmanschap
en MVO: hoe is je afvalverwerking, hoe staat het met de inkoop van energie, wat is
het energielabel van het eigen wagenpark? Dat is iets anders dan de laatste euro
uit een overeenkomst halen. We doen daarom ook alleen mee aan tenders als onze
franchisenemers er ook iets aan over kunnen houden.”
En naast kwaliteit gaat Vakgarage ook voor innovatie: zo heeft Vakgarage voor de
markt een nieuwe app waarmee interactief tussen automobilist en garage kan
worden gecommuniceerd: van uitwisseling van gegevens van de auto tot pechhulp en
alarmering of een herinnering dat de banden gewisseld moeten worden. Zelfs aan
het doorgeven van voertuigdata via de app wordt gedacht. Echter, voorlopig is dat nog
toekomstmuziek, zegt Vishal Durgaram realistisch. Want wat de voorzitter betreft
zijn er uitdagingen die op dit moment meer prioriteit hebben. “Het is enorm druk
bij de garagebedrijven en dat in een dynamische periode waarin er sprake is van

transities: de toenemende belangstelling voor private lease, de opkomst van EV en in
het verlengde het trainen en opleiding van je mensen. Kortom, er is veel te doen en
daarin willen wij de franchisenemers zoveel mogelijk ondersteunen.”
Die steun geldt ook voor zaken als innovatie en techniek. Durgaram: “Op termijn
gaat het in het garagebedrijf om kennis en toegang hebben tot data. Moderne auto’s
onderhouden en repareren betekent dat je data hebt en kunt analyseren. Jouw
personeel moet die diagnoses kunnen maken en dan heb je het in de toekomst meer
over elektronische dan mechanische elementen. Kapitaal, kennis en de transitie
naar het elektrische voertuig, problematieken die allemaal in de werkplaats spelen.”
Hij vervolgt: “Het hele model is nu nog gebaseerd op uurloon en onderdelen.
Straks niet meer, want elektrische auto’s verbruiken bijvoorbeeld geen olie. Als
individuele garagehouder is het lastig om al die aspecten in goede banen te leiden.
Dat ga je niet redden.” Stichting Vakgarage bereidt zich voor op die te verwachten
ontwikkelingen. Er worden programma’s ontwikkeld voor de franchisenemers op
het gebied van informatisering en diagnose, er wordt gewerkt aan trainingen. “Dat
is een rol die wij ons hebben toegekend. Terecht natuurlijk, want daarom zijn wij er
voor de franchisenemer. Voor het collectief.” Een collectief dat ruimte heeft voor
nieuwe deelnemers. Maar ook een collectief dat nadenkt over een toekomst met
andere vormen van mobiliteit, besluit voorzitter Vishal Durgaram: “Onze missie is
om in de toekomt mobiliteitsoplossingen te bieden. Van private lease tot deelauto’s,
verzekeringen en e-bikes. En we kunnen het dankzij onze unieke aanpak.”
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‘Datafusie’ in autoland: CarTalk en A2SP nemen Mivar over

“Gebruik heeft grote invloed op de tco
van een auto, wij laten het zien!”
Het vergezicht is duidelijk: een platform bouwen waarop zelfs de
autoconsument de total cost of ownership (tco) van een specifiek voortuig
kan opvragen. Gewoon door het kenteken in te vullen. Waarbij het tcoplaatje dus ook kan veranderen, al naar gelang hoe de auto wordt gebruikt.
Aan dit platform bouwt Mivar, het automotive ICT-bedrijf dat de gehele
levenscyclus van een auto in kaart heeft gebracht: van productie tot
en met de shredder. Directeur Maarten Slagtveld ziet grote vraag naar
voorspelbaarheid van autokosten. “Gebruik heeft grote invloed op de tco van
de auto, wij laten het zien!”

Mivar is in de markt vooral bekend van het garagesoftwarepakket Driver en het
ROB-pakket MiCheck. Met dit laatste kunnen leasemaatschappijen en fleetowners
tot op detailniveau inzichtelijk maken hoeveel uur, welke onderdelen en welke prijzen
bij een bepaalde onderhoudsbeurt horen. Maar Mivar bedient na de overname door
CarTalk International afgelopen maart een brede waaier van klanten (zie kader). Het
levert data aan eigenlijk alle partijen die maar iets met mobiliteit doen, benadrukt
Maarten Slagtveld. Partijen die op hun beurt Mivar weer voeden met hun data.
De bundeling van krachten moet nieuwe kansen bieden voor Mivar in de huidige
mobiliteitsmarkt, waar data wordt gezien als het nieuwe goud. Slagtveld zegt continu
bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor (nieuwe)
klantengroepen gebaseerd op data. “Iedereen heeft het over data, of is voornemens
data te verzamelen. Maar het gaat natuurlijk om de toepasbaarheid van al die data.
De informatie moet op een zinvolle manier worden ingezet en vermarkt. Wekelijks
komen hier op kantoor wel 1001 ideeën voorbij, aan ons de taak om al deze data en
ideeën op een juiste manier met elkaar te koppelen.”

Slijtageonderdelen
Grotendeels komt het erop neer dat bijvoorbeeld banken, verzekeraars en
leasemaatschappijen meer grip willen hebben op de levenscyclus van de auto en
vooral op het gebruik van de auto. Dan gaat het niet zozeer over het meten van
rijgedrag, die data verzameld Mivar niet, maar over het ‘autotechnische’ gedeelte.
Iedere keer als een auto de garage aandoet, komt die data in de systemen van Mivar.
Gekoppeld aan de kilometerstand kan er dus precies worden gezien wanneer een
luchtfilter is vervangen, wanneer de banden zijn versleten of hoe zwaar andere
slijtageonderdelen het hebben gehad. Dat zegt weer alles over het gebruik van de
auto. “Op die manier worden kosten voorspelbaar gemaakt. Leasemaatschappijen
kunnen meer stuurinformatie in handen krijgeen, die je normaal alleen verkrijgt
als er meer- of minderkilometers moeten worden verrekend. Ook verzekeraars
willen de premie het liefst ‘dagvers’ houden. Daarvoor hebben ze dergelijke tco-data
nodig”, aldus Slagtveld.

“Ook verzekeraars willen de premie het
liefst ‘dagvers’ houden. Daarvoor hebben ze
dergelijke tco-data nodig”

Die invloed van het gebruik van de auto op de tco is groot, weet men bij Mivar. De
ene is 40 euro per maand kwijt aan tco-kosten terwijl de andere in diezelfde auto 60
euro per maand kwijt is. Ook voor bestelauto’s heeft Mivar unieke data beschikbaar.
Bijvoorbeeld over het laadgewicht nadat de betreffende besteller is voorzien van een
opbouw. Informatie die beschikbaar komt nadat het voertuig in de garage is geweest.
Wat er dan vervolgens met die data wordt gedaan – en welke doelgroep daarmee

Maarten Slagtveld

Mivar stapt in data-as-a-service na overname door CarTalk
CarTalk International heeft samen met zusterbedrijf A2SP afgelopen maart
Mivar Group overgenomen. Gedrieën trekken de organisaties nu op. CarTalk
is de data-partner binnen het geheel. Het bedrijf biedt haar klanten de
mogelijkheid de data van verschillende partijen op een beheersbare manier
aan te bieden, veelal via maatwerkoplossingen. Alle data komt samen in één
koppeling en is ‘transactioneel’ af te nemen, dus zonder licentievergoeding.
A2SP is RDW-informatie- en communicatieprovider voor zo’n 5.000
autobedrijven. Het bedrijf doet ook aan occasionmanagement. Mivar is het
softwarebedrijf achter meerdere bekende pakketten, waaronder Driver en
MiCheck. De kracht van de overname van Mivar zit hem in de synergie tussen
het klantenbestand van de drie bedrijven, de data en de softwareapplicaties,
meent Slagtveld. “Het samenbrengen is een logische stap om applicaties
en data voor klanten breed beschikbaar te stellen”. Het bedrijf wil data
as a service-producten leveren aan een breed scala aan partijen, zoals
verzekeraars, leasebedrijven, import- en exportdienstverleners, webshops
en wholesalers.

gediend zou zijn – daarover gaan de brainstormsessies gezamenlijk met klanten bij
Mivar, die overigens alles zelf in eigen huis ontwikkeld.

Merksturing
Al die inzichten kunnen ook worden ingezet door leasemaatschappijen of fleetowners
om aan merksturing te doen. Daarbij vergelijk je auto’s, zelfs tot op modelniveau, op tcowaarden. Leaseprijzen zijn voor een groot deel gebaseerd op restwaarde en reparatieen onderhoudscijfers. Hoe accurater die cijfers, hoe beter de leasemaatschappij de
kosten voor de komende leasecontractperiode kan inschatten. Slagtveld: “Waarbij
het tegenwoordig niet meer zo is dat premium-merken automatisch beter scoren op
het gebied van RO-cijfers en restwaarde. Veel volumemerken hebben op dat vlak een
enorme inhaalslag gemaakt. Ook over een rijdend wagenpark kunnen we de werkelijke
kosten inzichtelijk maken. Het moet uiteindelijk allemaal handvaten geven om een zo
efficiënt mogelijk wagenpark te krijgen.”
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Schadehersteller ABS rolt ‘intake op afstand’ verder uit

De (digitale) open keuken van ABS Autoherstel
Met de komst van nieuwe technieken (ADAS!) en aandrijfsoorten (EV!) in auto’s verandert het werk van een schadehersteller drastisch. Dat vergt
dan ook ‘drastische’ nieuwe methodieken; van intake tot en met afrekening. Bij ABS Autoherstel zien ze de werkplaats veranderen in een open
(digitale) keuken. ABS-directeur Nico Stolk over ‘inleren’ op afstand, het veiligheidskritische filter en heel veel data…

Schadeherstelketen ABS telt 75 vestigingen, heeft daarmee een landelijke dekking
en richt zijn pijlen onder andere op de leasebranche. En dat heeft zo zijn voordelen,
niet in de laatste plaats vanwege de schadeherstelkennis die wordt opgedaan
met betrekking tot de laatste stand der techniek in autoland. “Als je voor veel
leasemaatschappijen werkt, dan krijg je bij wijze van spreken de dag nadat een
model nieuw op de markt is verschenen, het voertuig hier al binnen. Waarbij je dus
meteen in aanraking komt met de nieuwste technische snufjes. En die technische
ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel.”

Tesla’s
Stolk heeft het dan niet eens zozeer over elektrische auto’s. Natuurlijk is het protocol
dat bij schades moet worden gevolgd bij auto’s met een elektrische aandrijving
anders. ABS heeft van het begin af aan Tesla’s mogen repareren. Er komen andere
herstelaspecten bij kijken, het schadebeeld is doorgaans ook anders, net als de
schadelast. Helemaal bij Tesla’s: als er schade wordt gereden is die doorgaans
fors. De afgelopen jaren is er op die manier veel geleerd over het herstelproces bij
een elektrische auto, lees: er is veel data verzameld! Maar de techniek die voor de
grootste verandering zorgt, heet ADAS. Ofwel de veiligheidssystemen met al zijn
sensoren in de auto. “Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een veiligheidskritisch filter
geïntroduceerd. Daarmee kan je vaststellen of je bij een reparatie in de buurt komt
van een ADAS systeem of de veiligheidskooi. Dit filter geeft dan precies aan welke
stappen moeten worden ondernomen. Want kon je een kras in de bumper vroeger
gewoon repareren, nu moet je eerst vaststellen of er ook onzichtbare schade is.
Een bumper zit tegenwoordig vol met sensoren waardoor er meer komt kijken bij
een veilige reparatie.”
Werken met zo’n filter past helemaal binnen de zogenaamde totaalherstel-visie van
ABS. Daarbij hoort ook die ‘open keuken’ waar Stolk aan refereert. Dit totaalherstel
wordt inmiddels door alle 75 vestigingen van ABS uitgerold. Het komt erop neer dat
alle stappen in het herstelproces inzichtelijk worden gemaakt, digitaal vastgelegd
en onderbouwd met foto’s en al. Een totaal andere manier van werken voor de

Nico Stolk

schadeherstellers, benadrukt Stolk. “Waarbij je net als een kok tegenwoordig
publiek hebt wat over je schouders meekijkt.” Maar niets gebeurt zonder een goede
intake van de schadeauto, waarbij bijvoorbeeld ook in kaart wordt gebracht waar in
de keten welke vakkennis aanwezig is om die vervolgens gericht in te zetten. Ook
wordt er altijd een behandelplan opgesteld met een eventuele scan van het voertuig
en wordt de juiste technische informatie vooraf geraadpleegd . Met chirurgische
precisie wordt elke stap ingevuld. Dat heeft niet alleen met de hoge normen te
maken waarmee het herstel dient plaats te vinden, maar ook met de efficiency.
We willen met ABS Totaalherstel aantonen dat we iedere auto kunnen repareren met
behoud van de fabrieksgaranties.

‘Inleren’ op afstand
Wat die intake betreft: bij ABS konden al foto’s worden gemaakt van (kleinere)
schades via WhatsApp. Daarmee kan een voorcalculatie worden gemaakt en
gedeeld worden met de opdrachtgever. Het afgelopen jaar is er geëxperimenteerd
met een nieuw pakket waarbij schade digitaal en via 3D-tekeningen haarscherp
binnenkomen. De komende tijd zullen alle vestigingen hiermee aan de slag gaan
want de ervaringen zijn uiterst positief. Dit ‘inleren’ op afstand gaat groot worden,
is de overtuiging van Stolk. “Het scheelt ook heel wat ritjes van en naar het
schadeherstelbedrijf. Dat is voor de klant fijn en is ook weer beter voor het milieu.”
Uiteindelijk wordt er flink wat data over de auto’s en het herstelproces verzameld.
Zoveel zelfs dat ABS steeds meer gaat inzetten op het leveren van ‘voorspellende
data’. Stolk: “ABS heeft een schat aan ‘historische’ data in huis. We weten hoe
een schadebedrag zich ontwikkelt van een bepaald type en merk auto. We kunnen
inmiddels bepalen wat schadegevoelige auto’s zijn. Of wat de invloed is van LEDlampen op het schadebeeld en uiteindelijk op de kosten. Of van een bepaald
type bumper. Dat is waardevolle informatie voor verzekeraars. Een fleetowner
kan hiermee een kostenefficiënt wagenpark mee opbouwen. Waar de focus van
leasemaatschappijen en fleetowners vooral lag op de consumentenprijs van de auto,
kan straks met de data van ABS ook worden bepaald welke auto’s uiteindelijk een
verhoogd risico hebben.”

“Kon je een kras in de bumper vroeger gewoon
repareren, nu moet je eerst vaststellen
of er ook onzichtbare schade is”

Stijgende schadelast: branche moet erover in gesprek
De gemiddelde schadelast van voertuigen stijgt. Welke oorzaken er nu
precies aan ten grondslag liggen - het weer, de bloeiende economie, de
duurder worden onderdelen, de toenemende complexiteit van auto’s,
ed – het doet volgens Stolk niet zozeer ter zake. Wel van belang is dat hij
zijn business partners, waaronder verzekeraars en leasemaatschappijen,
mee wil nemen in de hele discussie over de juiste reparatiemethoden en
voertuigveiligheid. Waarbij ABS Autoherstel achteraf altijd kan laten zien op
welke manier is hersteld. Het moet in ieder geval inzicht geven in de reële
prijzen van schadeherstel. Want werken met ‘gemiddelde schadebedragen’,
is moeilijk houdbaar. “Uitgangspunt is dat we er gezamenlijk uit moeten
komen. Onze data levert al veel inzichten op, maar er zijn tal van factoren die
allemaal invloed hebben op de prijs. De toenemende reparatievoorschriften
van fabrikanten hebben er bijvoorbeeld ook invloed op. De techniek
die tegenwoordig wordt toegepast in auto’s is mooi, maar het maakt
schadeherstel wel complexer.”
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Fleet Complete luidt nieuw telematicatijdperk in met CONNVEX

De vele (veilige) voordelen
van connected vehicles
De doelstellingen zijn niet mals: Fleet Complete wil in 2020 uitgroeien
tot marktleider van voertuig-telematicadiensten in Europa, nu als is
het een van de snelst groeiende in de markt. De komende maanden
worden tal van nieuwe producten en diensten gelanceerd, waaronder
Carsharing en Vision. Dat laatste moet veilig rijgedrag stimuleren
waarbij de bestuurder live feedback krijgt met behulp van een camera.
Sjors de Kruijf, VP Marketing & Sales bij Fleet Complete over de vele
(veilige) voordelen van connected vehicles.

Sjors de Kruijf in Athene waar Fleet
Complete een nieuwe vestiging opent

Het van oorsprong Canadese Fleet Complete helpt meer dan 30.000 bedrijven in alle

privacy-aspect is volledig met de OR kortgesloten. Daarbij helpt het wellicht dat we

delen van de wereld met duurzaam en efficiënt wagenparkbeheer. Eind vorig jaar

voor meerdere overheidsinstanties werken die strenge eisen hebben met betrekking

werd het nieuwe, Nederlandse hoofdkantoor in het WTC Utrecht geopend. Vanuit

tot dataveiligheid.”

daar moet het succes in Nederland en Europa verder worden uitgebreid. Waarbij de
service, support en kennis van de markt ‘heel Nederlands is’, dus dichtbij de klant,

‘Hassle Free’

zo benadrukt De Kruijf. “Maar we hebben wel de investeringskracht van een grote,

Verwacht binnenkort ook een vernieuwde oplossingen op het gebied van carsharing,

internationale speler met bijbehorend R&D-budget”.

waarbij de auto’s gemakkelijk kunnen worden gereserveerd en worden geopend met
een app. Het is een doorontwikkeling van het carsharingsysteem eerder gebouwd

De strategie daarbij is helder: vanuit één platform worden alle diensten aangeboden

voor een Nederlandse overheidsorganisatie die met een pool van 5.000 auto’s 60

voor alle oplossingen voor het beheer van wagenparken. Het wordt als SaaS-oplos-

procent heeft kunnen besparen op de beheerkosten van dit park. Het aantal auto’s

sing aangeboden, waarbij klanten dus niet (fors) hoeven te investeren in hardware

is overigens ook met een kwart afgenomen zonder dat dit ten koste ging van de

of een eigen softwareplatform. Een van de nieuwste paradepaardjes wordt Vision

mobiliteit van medewerkers. “Voor kleinere wagenparken hebben we nu een app die

dat in april wordt gelanceerd. In tegenstelling tot andere systemen die het rijgedrag

dezelfde voordelen kunnen opleveren. Het is een van de meest gebruikersvriende-

monitoren, werkt Vision met een camera die de bestuurder live feedback kan geven.

lijke systemen in de markt. Bedenk dat pool- en deelauto’s prima middelen zijn om

Bijvoorbeeld als er een stopbord gemist dreigt te worden of de snelheid te hoog ligt.

flexibiliteit te brengen maar het moet allemaal wel ‘hassle free’ werken.”

Of natuurlijk als ‘middel’ tegen het hardnekkige gebruik van de smartphone in het
verkeer. De Kruijf benadrukt dat de software er niet is om bestuurders te controleren

Met kilometerregistratie is het voor de telematicabedrijven allemaal begonnen maar

maar om veilig rijgedrag te stimuleren. “Weet dat een ongeval een bedrijf gemiddeld

dat is inmiddels verworden tot een basisfunctionaliteit, benadrukt De Kruijf. Een

15.000 euro kost. Het is niet alleen de schade aan het voertuig zelf, maar ook alle

commodity waar je het verschil niet meer mee maakt. Het draait om additionele

zaken eromheen die in de papieren lopen. We zijn al in gesprek met enkele grote

diensten. “Fleetmanagers zijn tegenwoordig op zoek naar innovatieve oplossingen om

bedrijven die Vision in pilots willen gaan inzetten, ook voor hun gele kentekens. Het

grip te houden op allerhande kosten met betrekking tot het wagenpark. Alleen al als
je als wagenparkbeheerder proactief een seintje krijgt voor bijvoorbeeld service-intervallen van voertuigen, dan kan je dit al veel beter aansturen dan als je dit op het bordje

CONNVEX analyseert mobiliteitsdata d.m.v.
kunstmatige intelligentie

van de chauffeur legt. En je kan de data inzetten voor analyses met een voorspellend

Fleet Complete luidt dit nieuwe tijdperk van mobiliteit in met CONNVEX,
een uiterst geavanceerd cloud-platform dat het mogelijk maakt om mensen
en bedrijfsmiddelen samen te laten werken binnen één ecosysteem. Dit
maakt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en businessmodellen
mogelijk, met name op het gebied van zelfrijdende auto’s, mobiliteit van
vrachten en smart city-infrastructuren. CONNVEX biedt de mogelijkheid om
verzamelde data te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie,
verduidelijkt Sjors de Kruijf. Daarmee biedt het platform organisaties de
inzichten die ze nodig hebben voor het ontwerp en de ontwikkeling van
unieke mobiliteitsoplossingen. “Dat kan onder meer gaan om toepassingen
op het gebied van diagnoses op afstand, prognoses, veiligheid, advanced
driver assistance systems (ADAS), elektrische voertuigen, digitale
vrachtbemiddeling, videotelematica, het beheer van mobiele medewerkers
en bedrijfsmiddelen en het delen van ritten”, aldus De Kruijf. Klein voorbeeld
van de mogelijkheden: uit de enorme bak met data kan Fleet Compleet
aan de hand van de remdruk van de aangesloten voertuigen bepalen
waar onveilige verkeerssituaties zich voordoen. Na analyse van die cijfers
kan bijvoorbeeld een bergingsbedrijf bepalen op welke plek het best de
afsleepwagens kunnen worden geplaatst. De Kruijf: “Mobiliteit wordt een
steeds belangrijker onderwerp van gesprek. In de visie van Fleet Complete
draait het niet langer om verkeer en fietspaden, maar om het transformeren
van steden en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om voor
slimme mobiliteit te zorgen.”

Kracht in diversiteit

karakter waarbij je in een vroeg stadium eventuele maatregelen kan nemen.”

Ook zaken als slimme planningssoftware leveren bedrijven al snel voordeel op. Fleet
Complete heeft een volledige geautomatiseerde tijdregistratiemodule ontwikkeld die
samenwerkt met de systemen in de voertuigen. Ook zijn er de onlangs gelanceerde,
nieuwe asset trackers die altijd inzicht geven in de locatie en operationele status van
voertuigen, machines of andere apparatuur. “Een van de kleinste en meest betaalbare trackers op de markt”, aldus De Kruijf. “De voordelen van al deze oplossingen zijn
enorm, dat besef is er inmiddels breed in de markt”.
De stip aan de horizon is bovendien door Fleet Compleet gelegd. Dat is de ontwikkeling van het uiterst geavanceerd cloud-platform CONNVEX (zie kader). Een techniek die volgens Fleet Complete snel zal worden omarmd door de markt. Maar de
invalshoeken van een bedrijf om te kiezen voor telematicatoepassingen zijn divers,
weet De Kruijf. Daarom ligt bij Fleet Compleet de kracht in de diversiteit van oplossingen waarbij de verschillende tools altijd ‘meetbaar’ worden ingezet én kunnen
samenwerken. De Kruijf: “Mijn advies richting wagenparkbeheerders die zich aan
het oriënteren zijn op fleetmanagementsystemen: kijk vooral naar de meer krachtige
spelers in het veld met voldoende R&D-capaciteit. De techniek evolueert snel, het
scala van mogelijkheden wordt steeds breder en komen sneller beschikbaar op de
markt. Ook ten aanzien van dataveiligheid zie je tenslotte dat kleinere spelers moeite
hebben de ontwikkelingen te volgen.”
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Nieuw paradepaardje

Vredestein profileert zich met Quatrac
Pro in Ultra High Performance-segment
Met de nieuwe Quatrac Pro zet Vredestein een belangrijke stap in het Ultra High Performance-segment. Deze 4-seizoenenband zorgt voor uitstekende prestaties maar is niet alleen daarom een aanwinst in het Quatrac-assortiment, waarin
Vredestein een stevig imago heeft opgebouwd. Ook voor leasemaatschappijen en fleetowners bewijst Vredestein andermaal
dat de 4-seizoenenband een steeds interessantere optie wordt, aldus Berny Sneek van Apollo Vredestein.

Het ontbrak in feite nog in het totale oeuvre van Vredestein: een 4-seizoenenband
voor de absolute high-end van de automarkt. De ‘dikke’ wagens met bovenmodaal
motorvermogen en een dito koppel. Het vroeg om een band met speciale
maatvoering maar ook met een grip die past bij de moderne SUV’s en krachtige
auto’s. En ja, ook voor de EV’s, zegt Berny Sneek, Manager International Fleet &
Lease van Apollo Vredestein: “We hebben in het 4-seizoenenassortiment een enorm
ruim aanbod opgebouwd. Ik durf te zeggen dat wij in dat segment by far de kampioen
zijn en in Nederland marktleider zijn met tussen de 150 en 160 maten en types. Voor
het Ultra High Power-segment is er nu de Quatrac Pro ontworpen. Daarmee is ons
aanbod nog breder geworden.”
En dat siert Vredestein dat, inmiddels al meer dan een kwart eeuw geleden, het
aandurfde om in 4-seizoenenbanden en winterbanden de nek uit te steken. Het
heeft de Enschedese fabrikant geen windeieren gelegd. Onder de vlag van Apollo
is de zegetocht nu doorgezet met de Quatrac Pro, maar ook in het reguliere
bandensegment dringt Vredestein verder door. Dankzij de nieuwe fabriek in
Hongarije draait Apollo Vredestein op volle toeren, waardoor Vredestein nog meer
in het vizier is gekomen als leverancier voor eerste montage. Berny Sneek: “Het is
de mix van prijs en prestatie, een goede beschikbaarheid en een goed functionerend
netwerk. Aan al die elementen kunnen wij voldoen. Ook in Nederland, want je vindt
ons bij wijze van spreken op elke hoek van de straat. Dat maakt ons ook interessant
voor de automobielfabrikanten. Dat zie je terug in de showrooms: steeds meer
modellen staan op Vredestein. Als fabrikant maak je het verschil in toegevoegde
waarde door het enorme pakket aan uitvoeringen en maten. Vanuit één organisatie
kunnen we alles leveren en dat is ook voor de zakelijke markt interessant.”

Quatrac Pro technologie op een rij

daadwerkelijk onder alle omstandigheden, ook in de winter, uitstekende prestaties
levert en veiligheid biedt. Die acceptatie is er nu. Voor wagenparkbeheerders is dat
ook van belang want het kostenaspect is belangrijk: je hoeft niet meer twee keer per
jaar naar de fitter om de banden te wisselen. En uiteraard, ook telt mee dat we in
Nederland geen echte winters meer hebben. En dan nog: de Quatrac’s presteren ook
in de winterse situaties uitstekend. Het belangrijkste is dat wagenparkbeheerders op
basis van mate van gebruik en wensenpakket een keuze hebben tussen een zomer/
winter- of 4-seizoenentoepassing.”

• Bredere lengtegroeven met uitlopende groepen in de schouder
optimaliseren de waterafvoer.
• Betere waterafvoer uit het profiel zorgt voor maximale veiligheid op
nat wegdek, ook bij hoge snelheid.
• Geavanceerde compound met een hoog gehalte aan silica en hars
voor veel grip op natte en besneeuwde oppervlakten.
• Een zeer gelijkmatige drukverdeling zodat de lamellen in het
middengebied effectief zijn op sneeuw.
• Het sneeuwvloksymbool geeft aan dat wordt voldaan aan de
EU-voorschriften voor winterbanden.
• Afzonderlijke winter- en zomerkant voor uitstekende
prestaties in alle seizoenen.
• Bredere middenribben voor optimale stuurgevoeligheid
en beheersbaarheid.

Vredestein bestaat dit jaar 110 jaar. Niet een officieel jubileumjaar, maar we
mogen toch constateren dat het feestje wordt gevierd met de nieuwe Quatrac Pro.
Het is sinds 2014 de eerste volledig vernieuwde 4-seizoenenband die Vredestein
presenteert. Met uiteraard innovatieve verbeteringen die leiden tot een 10% betere
grip op nat wegdek, 5% beter rijgedrag in de sneeuw en een prestatiegerichte
constructie en materiaalontwerp. Dat is te danken aan Italdesign Giugiaro; de
Italiaanse designer kan min of meer worden gezien als de huisontwerper van
Vredestein. De korte remweg en het rijgedrag en het feit dat de band volledig is
afgestemd op de eredivisie van krachtige auto’s en SUV’s maken dat rijden onder alle
omstandigheden optimale veiligheid biedt.
Berny Sneek: “We hebben een unieke band in de markt gezet. Er is niets
vergelijkbaars voor het UHP-segment en we lopen daar dus opnieuw voorop. Zoals
we dat al jaren doen in het 4-seizoenensegment. En vergeet niet: door de kwaliteit
en het ontwerp levert de Quatrac Pro ook veiligheid en goede beheersbaarheid voor
de elektrische auto’s. Ook een belangrijke markt.”

Het gevolg is dat de acceptatie van het merk hard is gegroeid. Zowel in de
personenwagenmarkt maar ook in de bedrijfswagens en trucks, waarvoor de
Hongaarse fabriek eveneens is geëquipeerd.

Berny Sneek wil uiteraard fleetowners en leasemaatschappijen laten kennismaken
met de nieuwe band. Niet omdat het UHP-segment daar groot is, maar Pro
kan wel gezien worden als het nieuwe vlaggenschip van het Quatrac-aanbod.
Wat in de praktijk overigens ook wordt bewezen in de professionele vloten:
koeriersbedrijven, bestelwagens; de keuze voor de 4-seizoenenband is daar snel
gemaakt. “Waarbij de overweging in die hoek vaak wordt gemaakt op basis van de
winterse omstandigheden”, zegt Berny Sneek, die tot slot constateert dat Vredestein
een nieuwe fase ingaat: “De grote volumes met Quatrac worden gemaakt in de
middenklasse, maar we hebben in het 4-seizoenensegment met de Pro nu ook
toegang tot het Ultra High Performance-segment.”

Terug naar het Quatrac-aanbod van Vredestein. Zoals gezegd heeft Apollo
Vredestein er een uitstekend trackrecord mee opgebouwd. En waar in afgelopen
decennia de 4-seizoenenband eigenlijk het liefst werd gemonteerd op moeders
boodschappenautootje, terwijl vader ‘echte’ winterbanden liet plaatsen, is dat beeld
gekanteld. “Technisch gezien blijven zomerbanden in de zomer, en winterbanden
in de winter de beste keuze op gebied van veiligheid en wegligging”, zegt Sneek:
“Maar waar we nu meer van doordrongen zijn is dat een 4-seizoenenband ook

