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Maak een afspraak
035 7600 613 | info@jamesautoservice.nl
www.jamesautoservice.nl

het alternatief voor de dealer.

OOK VOOR AL UW 
ZAKELIJK ONDERHOUD
MET GRATIS HAAL- EN 
BRENGSERVICE

Uw voordelen als fleetowner:
• Gratis haal- en brengservice
• Eenvoudig online een afspraak maken
• Directe service bij reparatie en onderhoud
• Merkonafhankelijk onderhoud
• Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
• Landelijke dekking
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Van paniek tot berusting; half mei hebben we zo’n beetje alle stadia gehad in onze 

(corona) gemoedsrust. Nu is het vooral tijd voor in- en vergezichten. Hoe zal deze 

crisis de mobiliteitssector veranderen? De corona-updates vliegen u waarschijnlijk 

om de oren. In dit nummer van Fleet & Lease komt u ook heel wat inzichten tegen, 

van zeker niet de minste partijen. Rode draad: mobiliteit zal blijvend veranderen. 

Het gemak waarmee we nu thuiswerken en video-vergaderen zal nooit helemaal 

wegebben. Dat het efficiënt werkt, waarbij er heel wat kilometers worden bespaard, 

ondervinden we nu daadwerkelijk. Corona forceert een gedragsverandering. En 

die heb je nodig om mobiliteit (duurzaam) te veranderen. Gekscherend horen we 

al mensen praten over immobiliteitsmanagers! Met als primaire taak: minder 

mobiliteit brengen in het bedrijf! Of we dan uiteindelijk toekunnen met minder 

(lease)auto’s? Dat valt nog maar te bezien. Vooralsnog staat de auto hoog op de 

(corona)vervoersladder. Minder kilometers zullen we wel gaan rijden. Wellicht dan 

meer elektrische kilometers? Er blijft gelukkig nog een boel te ontdekken. Graag 

gidsen we u de komende tijd door deze ontdekkingsreis. Abonneer u vooral ook op 

de wekelijkse nieuwsbrief van onze online titel TrendsinAutoleasing.nl. Bent u op de 

hoogte zodra er een eerste, echte immobiliteitsmanager wordt aangesteld…

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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KiM: coronacrisis verandert werk 
en mobiliteit mogelijk blijvend

Syndesmo ontwikkelt coronaproof mobiliteitsbeleid

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht 
dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend 
verandert door de coronacrisis, blijkt uit onder-
zoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM). Een kwart van de mensen die meer zijn gaan 
thuiswerken en een derde van mensen die vaker op 
afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te 
blijven doen.

Voor ongeveer de helft van de werkende Nederlan-
ders heeft de coronacrisis impact op de werksituatie. 
Deze groep (stand per eind april) is minder (16%), 
juist meer (8%), of op andere tijden gaan werken 
(24%) of is zelfs tijdelijk gestopt met werken (10%). 
Een groot deel (44%) is (meer) thuis gaan werken en 
dat bevalt best goed. Van de thuiswerkers zegt 61% 
dat thuiswerken hen makkelijk afgaat. Meer dan een 
kwart wil ook na de coronacrisis vaker blijven thuis-
werken. Op afstand vergaderen lijkt ook een blijvertje 
te zijn. Ongeveer 30% zit vaker dan voorheen achter 
het beeldscherm met collega’s te overleggen. Meer 
dan een derde wil dat ook na de crisis vaker op deze 
manier blijven doen.

Blokje om
Door de contactbeperkingen is het gemiddeld aantal 
verplaatsingen flink afgenomen, van 8 naar 3,6 
verplaatsingen in 3 dagen. De gemiddelde afstand 
die mensen afleggen kelderde mee, van gemiddeld 
94 naar 30 kilometer in 3 dagen. De gemiddelde 
verplaatsingsafstand is afgenomen van 12 naar 8 
kilometer per verplaatsing. Eerder berekende het KiM 
dat door de coronacrisis er een aanzienlijke rem is op 
het wegverkeer.

De afstand die mensen lopend of fietsend afleggen per 
verplaatsing is daarentegen fors gestegen. Lopen doet 
men nu gemiddeld over een afstand van 2,2 kilometer, 
tegen 1,2 kilometer voor de coronacrisis; een fiets-
verplaatsing is gemiddeld ook 1 kilometer langer dan 
voorheen: 4,3 in plaats van 3,3 kilometer gemiddeld. 
Als mensen toch op pad moeten, dan mijden ze het OV. 
88% geeft momenteel de voorkeur aan een individueel 
vervoermiddel, zoals auto of fiets. Ook hier verwacht 
een deel van de  mensen dat hun gedrag blijvend ver-
andert. Zo denkt 20% vaker met fiets of lopend te gaan 
na de coronacrisis. Een ongeveer even grote groep gaat 
straks minder vliegen dan voorheen, zegt ze nu.

Mobiliteitspanel Nederland
Het onderzoek is uitgevoerd met het Mobiliteitspanel 
Nederland (MPN). Het MPN bestaat uit een represen-
tatieve groep Nederlanders die gedurende een reeks 
van jaren over hun reisgedrag worden bevraagd. Dit 
maakt het mogelijk het reisgedrag in de huidige pe-
riode te vergelijken met het reisgedrag van dezelfde 
groep Nederlanders voordat er sprake was van een 
coronacrisis. De respons bedroeg 2296 ingevulde 
dagboekjes en 2494 ingevulde vragenlijsten, een netto 
respons van respectievelijk 82% en 89%.

Werkgevers zullen een tijdelijk corona-mobiliteits-
beleid moeten voeren om te voorkomen dat het virus 
een nog grotere impact krijgt op de bedrijfsvoering. 
Syndesmo geeft in een nieuwe corona-vervoerslad-
der een voorzet: van verplicht thuiswerken en de 
inzet van taxi’s tot nieuwe mogelijkheden van MaaS.

Eerder in april kwam Syndesmo al met een coro-
na-vervoersladder als hulpmiddel voor werkgevers 
hoe straks in de 1,5 meter economie de kantoren 
weer te openen. Op basis van de feedback en ont-
wikkelingen is eind april die vervoersladder aange-
scherpt. Jos Hellestelle van Syndesmo ondersteunt 
momenteel verschillende werkgevers met een der-
gelijk corona proof mobiliteitsbeleid. “Eerder schreef 
ik dat werkgevers bewust een keuze moeten maken 
tussen ‘accepteren’, ‘reduceren’ of ‘minimaliseren’ 
van de kans op infectie in de woon-werkreis. Dit is 
ook zeker zo, maar inmiddels wordt steeds duidelijker 
dat niet alleen de werkgever hierin zal sturen, maar 
de OV-bedrijven zullen waarschijnlijk een streng 
deurbeleid voeren als gevolg van sterke teruggang in 
capaciteit. Dit betekent dat nagenoeg iedere werkge-
ver aan de slag moet met een tijdelijk Corona mobili-
teitsbeleid”, aldus Hollestelle.

In de aangescherpte Corona vervoersladder (zie 
kader) zijn verschillende vormen van vervoer ge-
rangschikt van wenselijk tot onwenselijk. Vanuit het 
perspectief om de kans op infectie zo klein moge-
lijk te maken. 
Niet reizen is 
toegevoegd en 
staat bovenaan 
gevolgd door 
actieve vormen 
van mobiliteit als 
fietsen en lopen 
(tevens posi-
tieve impact op 
gezondheid). 

Alle vormen van ‘solistisch’ vervoer scoren hoog. In 
deze aangepaste versie zijn nu ook de speed pedelec 
en snorfiets expliciet opgenomen. Opvallend is dat 
auto en taxi relatief hoog op de ladder staan. Het 
reizen per trein in de spits staat onderaan.

Verplicht thuiswerken
Werkgevers zullen sterk sturen op wie er wanneer op 
kantoor mag zijn. De kantoortuin heeft immers net 
als het OV veel minder capaciteit. Het komende jaar 
verwacht Hollestelle dat kenniswerkers niet vaker 
dan 2x per week op kantoor mogen zijn. Thuiswer-
ken (plek 1 op de corona-vervoersladder) blijft dus 
voorlopig geen luxe, maar een verplichting. “Hierdoor 
ontstaat meer ruimte op het parkeerterrein zodat 
werknemers op de dagen dat ze kunnen reizen dit 
vaker met de eigen auto (plek 4 op de ladder)  
kunnen doen.”

Nieuw op de lijst staan nu ook de scooter en Speed 
pedelec, na opmerkingen vanuit RAI Vereniging dat 
die op de eerste corona-vervoersladder zouden ont-
breken. Ze zijn binnengekomen op plek 3. Hollestelle: 
“Juist daar waar het OV minder vanzelfsprekend 
wordt zal er behoefte ontstaan aan vormen van 
vervoer waarmee afstanden van minimaal 20 tot 40 
kilometer afgelegd kan worden. Dit zal er toe leiden 
dat werkgevers naast de (elektrische) fiets (plek 2 op 
de ladder) deze vormen van vervoer in toenemende 
mate zullen faciliteren voor hun medewerkers.”

Taxi als onderdeel van Corona-mobiliteitsbeleid
Werkgevers die nu de taxi faciliteren in het 
woon-werkverkeer doen dit vooral voor medewerkers 
die tijdelijk niet kunnen reizen door bijvoorbeeld een 
gebroken been. Van de OV-forenzen beschikt een deel 
niet over een auto of is door een handicap niet instaat 
een auto te reizen. Zonder toegang tot OV worden zij 
in tijden van Corona in hun woon-werkrit immobiel. 
De taxi zal in het tijdelijke mobiliteitsbeleid echt een 
rol van betekenis gaan spelen (plek 5 op de ladder), 
denkt Hollestelle. “Niet vijf dagen in de week – we 
werken immers er nog maar twee op kantoor – maar 
bijvoorbeeld een keer in de week voor specifieke 
groepen medewerkers. Door groot in te kopen en 
strikte afspraken te maken over hygiëne ontstaat een 
belangrijk element in het corona-mobiliteitsbeleid. 
Faciliteer je dit niet; wat is dan het alternatief voor de 
medewerker op zeg 50km afstand zonder rijbewijs? 
Of voor de slechtziende medewerker?”

Niet voor niets staat de deelauto niet op de Corona 
vervoersladder. Hier helaas dus weinig goed nieuws. 
De business case wordt ingewikkeld door afnemende 
vraag en toenemende ‘smetvrees’. “Daarnaast was 
de deelauto op kantoor ideaal voor de OV-reiziger, tja 
en juist die is er het komende jaar dus nauwelijks. Ik 
hoop voor deze sector dat er snel een vaccin is.”
De beschikbare capaciteit van het OV gaat dus naar 
alle waarschijnlijkheid drastisch omlaag. Hollestelle 
vermoedt dus dat er strikt gekeken wordt naar wie 
er in het OV mag reizen. Primair medewerkers in 
vitale beroepsgroepen, maar wellicht is er dan nog 
restcapaciteit. Het verdelen van deze restcapaciteit 
is moeilijk. “Het zou wel eens kunnen betekenen dat 
we nu versneld aan de slag gaan met MaaS; wat ons 
immers de mogelijkheid biedt om te plannen, reser-
veren en te boeken. Menig beleidsmaker zal hier nu 
z’n hoofd over breken. Reken er voorlopig nog maar 
op dat het gebruik van OV door forenzen in niet vitale 
beroepen taboe zal zijn.”

Jos Hollestelle

1. Thuiswerken / videovergaderen
2. (Elektrische) fiets en lopen
3. Speed pedelec en (elektrische) snorfiets
4. Auto/motor
5. Carpool/taxi
6.  Vanpool/shuttlebus (waarbij je grip hebt op 

frequentie ontsmetting en mate van ventilatie)
7. Openbaar vervoer buiten de spits
8. Openbaar vervoer tijdens de spits: 1e klasse
9. Openbaar vervoer tijdens de spits: 2e klasse
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“ Branche gebaat bij zo min  
mogelijk nieuwe auto’s”

Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging 
Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), 
reageert op de kritiek richting leasemaatschappijen 
dat die noodzakelijk onderhoud zouden 
tegenhouden. Ook heeft de VNA de peilstok in de 
leasebranche gestoken. 

Leasemaatschappijen zouden hun berijders aanraden 
om onderhoud, reparaties, schadeherstel en 
bandenwissels uit te stellen. Althans, die signalen 
kreeg BOVAG begin april waarop het een brief 
stuurde naar de VNA. Volgens Hemerik ligt de zaak 
genuanceerder: “Heel veel leaseauto’s staan nu stil. 
We kunnen discussiëren over de vraag of het nu 75 
of zelfs 90% minder kilometers zijn, maar het is 
wel een feit. Dus dat betekent ook minder tanken, 
minder slijtage aan de banden en minder schades.” 
Daarbij komt dat de klant van een leasemaatschappij 
bepaalt of de berijder voor onderhoud of schade naar 
de garage mag. Waarbij veel leasemaatschappijen, 
volgens de VNA, juist nu berijders aansporen 
eventuele oude schades te laten herstellen omdat 
er genoeg ruimte is bij de schadeherstellers. 
“Hoewel er misschien aan het begin van de crisis 
niet altijd handig is gecommuniceerd, heeft de 
leasebranche zich herpakt. In de laatste week van 
maart zagen we vooralsnog business as usual bij de 
leasemaatschappijen.”

Contractverlenging
Maar of dat laatste blijft de komende tijd, valt te 
betwijfelen, zegt ook Hemerik. Veel leasecontracten 
zullen bijvoorbeeld worden verlengd. “Door de crisis 
zijn bedrijven op zoek naar oplossingen om hun 
continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen en willen 

op dit moment zo min mogelijk nieuwe verplichtingen 
aan gaan en vragen aan hun leasemaatschappij om 
een contract te verlengen.” En leasemaatschappijen 
zijn blij met verlengingen, benadrukt Hemerik. 
Want iedere auto minder uit contract, betekent 
een auto die minder stil staat en dus richting de 
tweedehandsmarkt gaat. Want ook die markt ligt 
voor het grootste gedeelte stil. “Het feit dat er minder 
nieuwe auto’s op de weg komen, is dus eigenlijk ook 
wel goed. Het mes snijdt aan twee kanten. Het helpt 
bedrijven om minder verplichtingen aan te gaan en 

daardoor krijgen we ook een minder grote stapeling 
van tweedehands auto’s.”

Fabrieken zijn gestopt met produceren, dus als 
Nederland weer op gang komt dan zal er naar onze 
verwachting een grote behoefte aan tweedehands 
auto’s zijn, stelt de VNA. “Het klinkt tegenstrijdig, 
maar op dit moment is de hele automotive branche 
er eigenlijk bij gebaat dat er zo min mogelijk nieuwe 
auto’s op de weg worden gezet.”

Thuiswerken en fiets 
‘winnaars’ coronacrisis

Thuiswerken en de fiets zullen volgens fleetowners 
straks de grote ‘winnaars’ zijn van de coronacrisis. 
Momenteel verwachten fleetmanagers vooral 
advies, een goede communicatie, innovatie en 
kortingen van hun leasemaatschappijen.

Dat en meer blijkt uit de tweede COVID-19 update van 
Fleet Europe. De update werd gehouden tussen 27 
april en 1 mei en leverde zo’n 600 respondenten op 
uit 38 landen. De grootste meerderheid van zowel de 
aanbieders (leasemaatschappijen) als hun klanten 
(fleetowners) blijkt overigens weer full time aan het 
werk: 80 procent. En hoewel er omzetverlies wordt 
geleden, verwacht 90 procent de crisis te doorstaan. 
Ook minder fleetmanagers verwachten hun baan te 
verliezen ten opzichte van de eerste survey van Fleet 
Europe. Ruim 60 procent van de mensen willen deze 
periode zelfs gebruiken om hun eigen kennis van 
fleetmanagement te vergroten om meer toegevoegde 
waarde te bieden aan hun bedrijf.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bedrijven 
over het algemeen tevreden zijn over hun lease-
maatschappij. Althans, ‘maar’ 16 procent zegt van 
leasemaatschappij te willen veranderen vanwege de 
ervaring tijdens de pandemie. 42 procent denkt straks 

ook minder kwijt te zijn aan hun wagenparkkosten 
(TCO), terwijl 35 procent denkt stabiel te blijven en 23 
procent juist een verhoging denkt te zien.

Bestelstop
Grootste besparing wordt wellicht behaald uit thuis-
werken en het gebruik van de fiets. Wat dat eerste 
betreft: 95 procent van de fleetowners denkt dat dit 
een blijvertje is na de crisis en de fiets blijft populair 
volgens 58 procent van de respondenten. Ook lease-
maatschappijen zien deze ontwikkeling als blijvend. 
Wat betreft de relatie leasemaatschappij klant: die 

laatste partij verwacht in deze crisistijden vooral advies 
(64 procent), gevolgd door innovatieve producten (52 
procent), betere communicatie (50 procent) en kor-
tingen (44 procent). Leasemaatschappijen blijken ook 
vooral het verlengen van contracten aan te prijzen (75 
procent). Zo’n 42 procent van de fleetowners zet dit in, 
eenzelfde percentage heeft een bestelstop voor auto’s 
ingesteld. Vergeleken met het eerste onderzoek wordt 
wat minder verwacht dat tenders zullen worden uitge-
steld, hoewel nog altijd een meerderheid (62 procent) 
denkt dat leasetenders zullen worden vertraagd.

Renate Hemerik
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Spelregels om te voorkomen dat we 
en masse in de auto stappen

Als er voldoende ‘spelregels’ in acht worden 
genomen, wordt voorkomen dat we en masse in 
de auto stappen als de economie weer op gang 
komt, schetst Goudappel Coffeng. Het bedrijf 
heeft vier strategieën ontwikkeld voor een slim 
mobiliteitssysteem dat wél kan werken.

De eerste en wellicht meest effectieve strategie is: 
niet allemaal tegelijkertijd reizen. Ofwel: voorkom 
piekdrukte. Het thuiswerken helpt daarbij, maar 
ook scholen kunnen bijvoorbeeld op verschillende 
tijdstippen beginnen en het ov kan de spits verlengen 
en langer met een hoge frequentie te rijden. Daarbij, 
zo schetsen de mobiliteitsdeskundigen van Goudappel 
Coffeng, kan het inzetten van data waar het wel of 
niet druk is, helpen. “Als we die informatie, die er al 

lang is, goed gebruiken, kunnen we slimmere keuzes 
maken die iedereen ten goede komen.”

Volgens de deskundigen brengt het Nederlands 
Verplaatsingspanel, dat fungeert als tool waarmee de 
mobiliteitstransitie gemonitord kan worden, al veel 
recente (anonieme) informatie in beeld en ook een 
bedrijf als Google zou daarin nadrukkelijker een rol 
mogen spelen.
Daarnaast moeten we kiezen voor de meest ruimte-
efficiënte vervoerwijze. De auto legt het daarin af, 
maar een combinatie van een aangepaste snelheid 
op de rijbaan zodat fietsers daar terecht kunnen en 
voetgangers het fietspad kunnen benutten is het 
overwegen waard, aldus Goudappel Coffeng. En 
die snelheid aanpassen heeft meer voordelen. Het 

ruimtebeslag van rijdende voertuigen neemt hierdoor 
af en er ontstaat meer ruimte voor de langzame 
verkeersdeelnemer. Fietsen en lopen zijn nog steeds 
by far de meest ruimte-efficiënte vervoerwijzen. Een 
rijdende fietser neemt ook in coronatijd 9 vierkante 
meter in beslag terwijl een automobilist bij 50 km/
uur 140 m2 in beslag neemt: 1 auto gebruikt dus ruim 
15x meer aan ruimte dan 1 fietser. Daarbij moeten 
fietsers meer voorrang krijgen bij verkeerslichten om 
opstoppingen te voorkomen.

Het is géén app, en heeft al helemaal niets te 
maken met de app waar de overheid aan werkt. 
SafeDrivePod heeft daarentegen een tracer 
ontwikkeld speciaal voor de werkvloer, niet 
gelinkt aan de smartphone. Het biedt werkgevers 
een handvat om binnen hun bedrijf verspreiding 
tegen te gaan waardoor continuïteit kan worden 
gewaarborgd.

SafeDrivePod kennen we van het systeem dat de 
telefoon blokkeert tijdens het rijden. Het gelijknamige 
bedrijf achter dit product heeft het nu gereed 
gemaakt om dienst te doen als tracer. Het is een 
klein kastje (formaat luciferdoosje) dat werkgevers 
aan het personeel uitdeelt. Gedurende de dag slaat 
het apparaatje alle MAC adressen van de collega 
tracer op die binnen anderhalve meter hebben 
plaatsgevonden (via bluetooth). Als een medewerker 
bij de HR-afdeling meldt dat hij of zij corona-
verschijnselen heeft, wordt het apparaatje door de 
HR-afdeling uitgelezen en wordt duidelijk met wie 
(zogenaamde MAC Adressen) de geïnfecteerde de 
afgelopen twee weken contact heeft gehad en zelfs in 
welke ruimtes hij of zij is geweest. HR kan alleen zien 
welke medewerker welk MAC Adres heeft in zijn/haar 
eigen HR-systeem.

Paul Hendriks, een van de oprichters van 
SafeDrivePod, benadrukt dat alleen HR of beveiliging 
de tracers kan uitlezen. “Ook al zou een tracer 
gehackt worden, dan nog zijn alleen maar codes 
te zien. Alleen de HR-afdeling kan de codes aan 
mensen linken. Vergelijk het met het verstrekken van 
bedrijfspassen en printpasjes. Ook daarbij zie je aan 
de buitenkant niet van wie de kaart is, en alleen HR of 
de beveiliging kan ‘lezen’ van wie welk pasje is.”

Continuïteit
Vooral grote multinationals uit Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk, Nederland de VS en Zuid Afrika hebben 
inmiddels op de deur geklopt bij Hendriks. Waaronder 
autofabrikanten en grote verzekeraars. Per direct 

zijn 50.000 exemplaren beschikbaar, zegt Hendriks. 
Maar de plannen voor opschaling naar 200.000 of 
zelfs 500.000 liggen klaar. Het is een laagdrempelig 
systeem dat werkgevers kunnen inzetten, de 
investeringen zijn beperkt. Hendriks: “Het grote 
voordeel voor het bedrijf zelf is dat isolatie en 
schoonmaakwerkzaamheden zich alleen toespitsen 
op de locaties en medewerkers waar contact mee 
is geweest. Het bedrijf hoeft dus niet opnieuw alle 
medewerkers naar huis te sturen of hele afdelingen 
op slot gooien. Het bedrijf houdt continuïteit. Bij 
mogelijke besmetting kan aan mensen gericht 
gevraagd worden om thuis te gaan werken of dat ze 
worden getest.”

Hendriks heeft het systeem ook onder de aandacht 
gebracht bij de ‘coronaminister’ van Nederland, Hugo 
de Jonge. Hij hoopt namelijk dat bedrijven met het 
systeem straks kunnen aantonen veilig weer open te 
kunnen. Veel werknemers zouden hierdoor misschien 
weer sneller aan het werk kunnen. “De overheid krijgt 
dan ook meer tijd om de landelijke app zorgvuldig te 
ontwikkelen. Want zoals het er nu naar uitziet, duurt 
de ontwikkeling van zo’n app voor alle Nederlanders 

nog wel even. Als het 
überhaupt ooit gaat 
werken.”

De tracer kan gebruikt 
worden in alle gebouwen 
en terreinen waar zich 
een vaste groep mensen 
bevindt, dus ook in 
zorginstellingen en 
eventueel op scholen. 
Gegevens worden lokaal opgeslagen. Hendriks: 
“De oplossing om binnen bedrijfsgebouwen en 
instellingen (nagenoeg) 100% van de ‘gevaarlijke-
ontmoetingen’ te registeren is effectief, betrouwbaar 
en doelmatig en helpt om het aantal personen dat 
besmet wordt door een corona-patiënt onder de 1 
te houden. Weliswaar worden dan niet de contacten 
in de gehéle openbare ruimte gemonitord, maar wel 
100% van de contacten binnen de gebouwen van 
bedrijven en instellingen, waar mensen -na hun huis- 
het grootste gedeelte van hun dag doorbrengen.”

SafeDrivePod komt 
met corona-tracer 
voor de werkvloer

Paul Hendriks
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Volvo komt met 
‘Stay Home’ private 
leasecontract

Volvo Cars introduceert het nieuwe 
onlineverkoopconcept ‘Stay Home Store’, met 
momenteel een tweetal private lease-aanbiedingen. 
Dit nieuwe platform maakt ook communicatie tussen 
klant en dealer mogelijk.

In Nederland begint de dienst met twee private 
leaseaanbiedingen (Volvo XC40 en Volvo V60). Maar 
dat wordt, volgens Frits Giesbers, Director Sales & 
Financial Services Volvo Car Nederland, wellicht snel 
uitgebreid met andere aanschafvormen. “Met de 
nieuwe onlinetool willen we inspelen op de veiligheid 
en het gemak die consumenten in deze bijzondere 
tijden thuis ervaren. De klant kan zich hiermee 
rustig en veilig op een nieuwe Volvo oriënteren, 
vanuit zijn eigen huis.” De dienst, een tool die door 
het onlineverkoopteam van Volvo is ontwikkeld, is 
voor heel Europa beschikbaar. Het is een antwoord 
op de lockdown in veel landen of de angst onder 
consumenten dealers te bezoeken. “Omdat we 
begrijpen dat de aanschaf van een auto vooral nu 
een grote stap is, bieden we onze klanten extra 
aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.”

Belgen willen na corona massaal 
thuiswerken

Negen op de tien Belgische werknemers en 
leidinggevenden willen na de versoepeling van 
de coronamaatregelen 1 à 3 dagen per week 
thuiswerken, blijkt uit grootschalig onderzoek 
van advieskantoor BDO. Opvallend: de helft van de 
respondenten geeft aan dat onze bedrijven wel nog 
een beleid rond telewerk missen. 

Als hoofdreden voor het thuiswerken wordt vooral 
productiviteit gegeven: 6 op de 10 geeft aan met 
thuiswerk aan efficiency te winnen.

De voorbije vijf weken voerden bedrijven thuiswerk 
verplicht in waar het kon. Dat leidde tot een 
vervijfvoudiging van het aantal Belgen dat zijn job 
vanuit zijn ‘kot’ deed. Het versneld invoeren van 
thuiswerk was voor sommige organisaties een 
heuse uitdaging, schrijft BDO. Maar het thuiswerk 
in tijden van corona smaakt duidelijk naar meer. 
“Thuiswerken gaat na de coronacrisis zeker niet op 
de schop. De bereidheid bij de Belg om 1, 2 of zelfs 3 
dagen vanuit huis te werken is groter dan ooit. Maar 
als we van thuiswerk echt een blijver willen maken 

op de Belgische arbeidsmarkt, zullen onze bedrijven 
dringend een cultuur en beleid moeten uittekenen”, 
aldus Geert Volders, Partner van BDO Strategy & 
Transformation.

Voordat het coronavirus uitbrak in België werkten 
bijna 6 op de 10 Belgen bijna nooit thuis. 1 op de 3 
werkte regelmatig een dag van thuis uit en slechts 
11% deed dat 2 dagen of meer per week. Ruim 1 op 
de 3 kaart aan dat hun onderneming geen formele 
policy rond thuiswerk inclusief fiscale en sociale 
aspecten heeft. Nog eens 1 op de 3 signaleert extra 
samenwerkingstools nodig te hebben en nog niet 
papierloos te kunnen werken van thuis uit. Toch 
meldt 6 op de 10 respondenten nu al productiever te 
werken vanuit het thuiswerkkantoor. BDO verzamelde 
de antwoorden van meer dan 1.000 Belgen. De 
helft van de respondenten heeft een leidinggevende 
functie. Ze zijn actief bij bedrijven van minder dan 10 
werknemers tot meer dan 500 personeelsleden.

Frits Giesbers

PBL: in alle scenario’s substantiële 
daling uitstoot in 2020
De huidige coronacrisis leidt tot economische 
neergang, en daardoor ook tot een daling van de 
CO2-uitstoot. De mate waarin de uitstoot daalt, 
hangt echter sterk af van de ernst en duur van de 
crisis, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Hun studie schetst drie scenario’s.  

Volgens PBL gaat het in eerste instantie om een 
eenmalig, substantieel effect. In hoeverre de crisis 
ook op langere termijn effect heeft op de Nederlandse 
uitstoot hangt af van de mate en snelheid waarin de 
economie zich herstelt, van reacties van burgers en 
bedrijven, en van aanpassingen in overheidsbeleid.
Het PBL neemt als uitgangspunt voor zijn analyse de 
scenario’s die het Centraal Planbureau in maart heeft 
uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor 
de economie. Het eerste CPB-scenario gaat uit van 
een kortdurende crisis, waarbij de crisis met name 
het tweede kwartaal van 2020 raakt en het herstel 
zich inzet vanaf het derde kwartaal. In dit scenario 
schat het PBL de daling van de emissies in 2020 
op 6 tot 7 Mton CO2 -equivalenten ten opzichte van 
onze raming van december 2019. Inclusief andere 
incidentele factoren resulteert in Nederland dan een 
reductie van 24 tot 25% ten opzichte van 1990.

Lage CO2-prijs
In het tweede scenario van het CPB zijn de 
economische gevolgen veel ernstiger en valt het 
dieptepunt van de crisis pas in het derde kwartaal. 
De daling van de uitstoot zou, inclusief andere 
incidentele factoren, in dit scenario oplopen tot 
15 – 17,5 Mton CO2  eq. in 2020, dat is 27 – 29% 
ten opzichte van 1990. In hoeverre de daling van de 
uitstoot op langere termijn doorwerkt, hangt van 
verschillende zaken af. Afhankelijk van de mate 
waarin de economie zich herstelt, zal ook de uitstoot 
van broeikasgassen weer toenemen. Als burgers 
en bedrijven hun manier van werken structureel 
aanpassen, kan dit bijdragen aan blijvend lagere 
uitstoot van mobiliteit en transport. Anderzijds 
kunnen bedrijven in en na een periode van crisis 
investeringen in schonere technologie uitstellen. 
De lage CO2 -prijs op de Europese emissiemarkt is 
ook niet bevorderlijk voor de energietransitie door 
bedrijven.

Van groot belang is hoe de overheid in haar beleid 
reageert op de crisis, stelt het PBL. Specifieke 
maatregelen om de economie in en na de 
coronacrisis te versterken moeten tijdgebonden en 
doelgericht zijn, en op korte termijn effect hebben. 
Als nadere steunpakketten overwogen worden, 

zouden investeringen in energie-
infrastructuur of energiezuinige 
renovatie van gebouwen een 

optie kunnen zijn, juist omdat 
de conjunctuurgevoelige 

bouwnijverheid sterk 
geraakt zal worden.
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Van het invoeren van een bestelstop voor leaseauto’s tot het niet meer betalen van brandstofvoorschotten. De maat-
regelen die fleetowners ten tijde van corona (en de daarop volgende economische crisis) kunnen nemen om in te 
grijpen op de mobiliteitskosten zijn talrijk. Maar de steun van de leasemaatschappij daarbij is wel noodzakelijk. 
Jaap van Daalen van Fleet Support ziet in korte tijd een ‘nieuwe werkelijkheid’ in mobiliteitsland ontstaan. 

Topdrukte momenteel bij ’s lands grootste onafhankelijke fleetmanagement 
organisatie Fleet Support. Het beheert in totaal zo’n 60.000 voertuigen van 
diverse klanten, waarbij een klein deel van die klanten in deze coronatijd puur 
aan het overleven is. Klanten die vooral in de ergst getroffen sectoren werkzaam 
zijn, zoals de horeca en de luchtvaart. Maar alle overige klanten nemen ook 
maatregelen, weet Van Daalen. Uit kostenoverwegingen, waarbij er momenteel 
natuurlijk ook een forse afname is in de mobiliteitsbehoefte. “Bedenk dat 
mobiliteit voor een bedrijf zich altijd in de top 5 van grootste kostenposten 
bevindt. Daar valt tijdens zo’n acute crisis als nu veel te halen”, aldus van 
Daalen. “Er worden nu immers ook nauwelijks kilometers gemaakt”.

In een brief aan alle klanten, die al half maart de deur uit is gegaan, somt Fleet 
Support een aantal adviezen op. De meest gehanteerde is het invoeren van een 
bestelstop voor nieuwe leaseauto’s. Einde-contractauto’s worden niet vervangen 
en aflopende contracten worden, waar mogelijk, verlengd. Volgens Van Daalen 
zijn er nu genoeg stilstaande lease- of poolauto’s beschikbaar die kunnen 
worden ingezet waar nodig. “Tel daarbij op de leaseauto’s die misschien eens per 
week worden gebruikt voor een boodschap. Hoe erg is het dan om bijvoorbeeld 
een leaseauto van een werknemer tijdelijk te vervangen door een poolauto?” 

Brandstofvoorschotten en hercalculatie
Maar ook voor het bestaande wagenpark zijn er maatregelen. Bijvoorbeeld 
het afschaffen van brandstofvoorschotten, waarbij vooraf de brandstofkosten 
worden betaald voor het eerder opgegeven (geschatte) aantal kilometers. “Die 
kilometers worden veelal niet meer gemaakt, beter zou zijn de brandstof-
kosten achteraf te betalen op basis van werkelijk getankte liters. Of als lease-
maatschappijen daar moeilijk over doen, per maand afrekenen in plaats van 
per kwartaal. Dat komt de cashflow van een bedrijf direct ten goede.” Datzelfde 
geldt overigens ook voor OV-abonnementen. Die moeten fleetowners per direct 
cancelen en gewoon per rit gaan afrekenen, bijvoorbeeld via een mobiliteitspas. 
“Dat scheelt in veel geld”, aldus Van Daalen. 

Bovendien zou je nu al de verrekening kunnen laten plaatsvinden van de minder 
gereden kilometers. Fleet Support heeft speciaal voor deze hercalculatie een 
tool ontwikkeld waarmee klanten de (minder) kilometers kunnen berekenen. 
Een heel wagenpark kan hiermee door het systeem worden gehaald, waarmee 
er een nieuw, gemiddeld kilometrage uitkomt. Maar ook hier moet een 
leasemaatschappij in mee willen gaan. En op dat vlak wil Van Daalen een oproep 
doen aan leasemaatschappijen: laten we juist in deze tijd vooral met elkaar in 
gesprek gaan! “Je leest nu veel over maatregelen die door leasemaatschappij 
worden afgekondigd, zoals een algehele afleverstop. Ik vind het onverstandig om 
in deze tijd eenzijdige maatregelen door te voeren. We moeten gezamenlijk in de 
keten, dus leasemaatschappij, klant en wij als fleetmanager van die klant, met 
maatregelen komen om ons gezamenlijk door de crisis heen te loodsen. Dat doe 
je vooral door op klantniveau met elkaar te overleggen. De verschillen per klant 
zijn immers zo groot dat je geen algehele maatregelen kan nemen.”

Maatregelen op klantniveau
Ook groot zijn de verschillen in aanpak tussen de leasemaatschappijen, merkt 
Van Daalen. De ene die belt netjes en vraagt om input van Fleet Support. De 
ander treft eigenhandig maatregelen, zonder de keten te informeren. Van 
Daalen: “Bovendien, als je in de media een afleverstop aankondigt, dan roept 
dat alleen maar meer vragen op. Wat doe je bijvoorbeeld met de al bestelde 
voertuigen? Berijders hangen nu aan de lijn bij ons. Laten we vooral in deze tijd 
nauwer samenwerken en op klantniveau maatregelen nemen.”

Of al deze crisismaatregelen uiteindelijk leiden tot een ander mobiliteitsbeeld in 
het post-corona-tijdperk? Van Daalen is daarvan overtuigd. Nu waren de trends 
om te komen tot brede, meer duurzame mobiliteit al ingezet. Steeds meer 
werkgevers zijn minder happig op het aangaan van 5-jarige leasecontracten. 
“Maar als ik nu kijk hoe we binnen onze eigen organisatie bijna alles digitaal 
afhandelen – en hoe efficiënt dat eigenlijk werkt – ben ik ervan overtuigd dat we 
niet meer terug gaan naar de situatie dat, ook ik, steeds maar weer in de auto 
of het OV stap voor een afspraak. Het wordt straks gemeengoed om niet meer 
achteloos in de auto te stappen; er zal minder gereden worden en meer met 
Teams of Zoom worden vergaderd.”

Flexibele pay-per-use mobiliteit
Daarbij zal de flexibele pay-per-use mobiliteit toenemen. Mobiliteit die je 
gemakkelijk met een pas of een app kan afnemen, of dat nu een deelauto 
is of trein, deelfiets of anders. Betalen naar gebruik dus. Een ontwikkeling 
waar overigens Fleet Support zich al enige tijd op aan het voorbereiden is, als 
onderdeel van het onlangs gelanceerde label Mobinck, onderdeel van AutoBinck 
Group. In Mobinck zitten, naast Fleet Support, ook de bedrijven Radiuz (Mobility 
As A Service) ), Moove Connected Mobility (telematica) en Toogethr (ridesharing 
en parkeren). Werknemers en werkgevers beter en simpeler toegang geven tot 
mobiliteit, is het doel van Mobinck.

Fleet Support in Mobinck voor flexibele pay-per-use mobiliteit

“ Juist deze tijd vraagt om  
overleg en wederzijds begrip” 

“Fleet Support heeft speciaal 
voor deze hercalculatie een tool 

ontwikkeld waarmee klanten de (minder) 
kilometers kunnen berekenen”

Jaap van Daalen
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De plannen zijn groots en vernieuwend. Het nieuwe automerk Polestar, dat onder de vlag van moederbedrijf Volvo inmiddels 
gestart is met leveringen van hun eerste plug-in hybride en aan de vooravond staat van levering van de vol-elektrische Polestar 2, 
pakt de zaken in autoland anders aan. Onder andere met leasepartner ALD Automotive. Niet alleen de auto, maar ook de services 
eromheen vanaf een ‘clean sheet’ ontwerpen, het creëert ongekende mogelijkheden. Helemaal straks in het post-coronatijdperk.

Begin maart maakte Polestar bekend ALD Automotive te hebben verkozen tot 
captive leasepartner, na een uitgebreide internationale tenderprocedure. In 
eerste instantie voor de Nederlandse markt, later ook in de andere landen als 
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een gedroomd partnership, zeggen 
zowel Valery Gresnigt, verantwoordelijk voor de marketing van Polestar in 
Nederland, en Pravin Chaturi, Indirect Sales Director bij ALD Automotive. Het is 
auto’s vermarkten vanaf een clean sheet, op een andere manier dan gebruikelijk 
in de autobranche. Aldus de gezamenlijke visie. Om die reden trekt Polestar 
ook werknemers aan van buiten de automotive. Net als Gresnigt. “Daarbij is het 
uiteraard fijn om met een leasepartner te werken met bakken ervaring in de 
automotive. Maar het is een partij die vooral openstaat voor innovatie en de klant 
als uitgangspunt neemt. Gezamenlijk haal je heel wat schakels uit de 
keten waardoor je in één klap het proces kan versnellen en verbeteren”, 
aldus Gresnigt.

Knellende autoregelingen
ALD heeft geen exclusief partnership, de Polestar 2 is straks gewoon (online) 
te koop en bij andere leasemaatschappijen te bestellen. De deal met ALD 
Automotive richt zich in eerste instantie op private lease en zal worden ingebed 
in de white label filosofie van ALD, een unieke propositie in leaseland. Voor heel 
wat merken is ALD aan de ‘achterkant’ de (white label) leasepartner. Onder 
andere voor Volvo, waarmee het leasebedrijf een streepje voor had tijdens de 
internationale tender. Maar waarom beginnen bij private lease terwijl elektrische 
auto’s juist in de zakelijke markt hard lopen? Ook daarin is begonnen met een 
clean sheet, vertelt Chaturi. “Wij zijn er namelijk van overtuigd dat private lease 
een grote vlucht gaat nemen. Momenteel ook nog eens aangejaagd door de 
coronacrisis. Let wel: niet private lease als het prijsvechtersproduct, zoals het 
nu vooral wordt ingezet, maar als middel om bedrijven en hun werknemers te 
verlossen van knellende autoregelingen. We zien het als reële optie dat bedrijven 
straks af willen van hun wagenpark. Via mobiliteitsbudgetten gaan werknemers 
zelf op zoek naar auto’s en andere, flexibele mobiliteit. Wie dan het beste en 
vooral meest flexibele aanbod heeft, wint. Zie het als private lease 2.0. Op die 
ontwikkeling willen we ons voorbereiden.”

Gresnigt benadrukt dat de auto zelf ook helemaal is toegerust op die flexibiliteit 
en de daarmee gepaarde services die straks zullen worden aangeboden. En 
ook daarover kan vrijelijk, vanaf een ‘clean sheet’, worden gewerkt. “Polestar 
is uitgerust met het Google automated system. De auto is dus altijd connected, 
in de auto kan worden gewerkt met de vertrouwde smartphoneapps. Daarbij is 
ook de auto voorbereid op SaaS – updates worden daarmee automatisch ‘over 
the air’ geladen - en straks voor nieuwe MaaS-services. Nog dit jaar schaffen 
we bijvoorbeeld de fysieke sleutel af. Dat wordt een app waarmee je de auto 
bijvoorbeeld gemakkelijk kunt delen met je partner of collega.”

Internationaal private leasecontract
Maar de services zullen verder gaan dan het ‘simpel’ delen van de auto. Chaturi 
ziet het gebeuren dat er straks een internationaal private leasecontract wordt 
aangeboden die bijvoorbeeld stopt als iemand 4 weken op vakantie gaat of een 
paar maanden in het buitenland moet werken. Eventueel in combinatie met een 
‘slim’ huurcontract waarbij je in het buitenland, zonder tussenkomst van een 
verhuurder en alle gedoe rondom het huren van een auto, als klant tijdelijk kan 
instappen in een huur-Polestar. De ‘eigen’ auto in het thuisland kan eventueel 
ook worden verhuurd. “Hierover kunnen we met Polestar heerlijk brainstormen, 
waarbij we onze ervaring als mobility provider richting bedrijven én berijders 
natuurlijk meenemen. Ga er maar vanuit dat een flexibel product recht gaat doen 
aan het principe ‘betalen naar gebruik’. Het Netflix-model staat ons daarbij voor 
ogen, waarbij klanten straks kunnen kiezen uit meerdere servicepakketten”, 
aldus Chaturi.

Daarbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol, weten beide heren. Voor 
klanten, vooral in het premiumsegment waarin Polestar zich begeeft, is niet 
alleen een elektrische aandrijving van belang, ook materialen, productie en 
bijvoorbeeld onderhoudsintervallen spelen mee. Gresnigt: “Aan al deze aspecten 
heeft Polestar een duidelijke, duurzame visie. Terwijl gevestigde autofabrikanten 
vanuit hun eigen ecosysteem producten en diensten verkopen, doen wij dat 
vanuit de klant, zijn of haar customer journey is leidend. En de klant heeft 
behoefte aan duurzaamheid en flexibiliteit.”

ALD en Polestar in ‘booming private lease 2.0’

Niet gehinderd door het verleden…

De Polestar 2 leasen vanaf de keukentafel

Online een auto bestellen klinkt inmiddels als gemeengoed. Maar 
iedereen die daadwerkelijk een auto heeft proberen een auto te 
configureren naar eigen wens, weet dat tussen theorie en praktijk 
maar al te vaak een brede kloof gaapt. Ook voor leasemaatschappijen 
en fleetmanagers is het bestelproces van een auto een van de meest 
taaie processen die er is. Daarom heeft Polestar de zelf te configureren 
modellen beperkt. “Bij de meeste automerken zijn die mogelijkheden 
bijna onbeperkt waarbij het meeste niet gebruikt wordt. Dit zorgt voor 
veel onnodige complexiteit in de keten. Polestar heeft daarentegen een 
heldere en duidelijke propositie. Ook is er een goed customer care center 
voor eerstelijns vragen en via de app zijn vervolgens zaken als onderhoud 
en schade probleemloos af te handelen”, aldus Chaturi. Straks moet 
de Polestar 2 dus vanaf de keukentafel probleemloos worden besteld. 
Vanaf de zomer worden de auto’s geleverd. Volgens Gresnigt verandert 
de pandemie daar niets aan. Over verkoopaantallen dit jaar laat Gresnigt 
zich niet uit. “We zien wel dat er heel veel vraag is naar Polestar 2”.

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk! 
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Sycada kennen we vooral van de DriveTag voor rijstijlanalyse en actieve feedback (en zonder privacy bezwaren). 
Het brengt ‘mindful driving’, bij heel wat organisaties inmiddels een begrip. Maar Sycada doet meer. Veel meer. 
Van 11 miljoen elektrische buskilometers tot het actief verlengen van de elektrische actieradius, waarbij de 
bestuurder als ‘human range extender’ wordt gebruikt.

Volgens Jesse Stuiver, business development manager bij Sycada, staan we 
met zijn allen aan de vooravond van een versnelde transitie van fossiel naar 
elektrisch rijden. “Versneld, omdat partijen als Sycada keihard werken aan 
telematica-oplossingen waarmee enkele belangrijke obstakels uit de weg 
zijn geruimd. Obstakels op het gebied van laadcycli, rijstijl, accugebruik en 
dynamische planning op basis van realtime data uit voertuigen en laadpunten.”
Het openbaar vervoer vervult in bovenstaande al jaren een voortrekkersrol 
in. In het openbaar vervoer liggen dan ook de belangrijkste resultaten van 
Sycada. Het werd onlangs uitgeroepen als ‘front runner’ op het gebied van 
duurzame mobiliteit in e-motec, een vooraanstaand, internationaal magazine 
en online platform voor technologie ten behoeve van elektrisch rijden. Sycada’s 
project bij Connexxion werd daarin breed uitgemeten. In Eindhoven en de regio 
Amsterdam rijden inmiddels meer dan tweehonderd elektrische bussen in het 
openbaar vervoer met de technologie van Sycada aan boord rond. Alleen al rond 
Amsterdam (Schiphol) rijden iedere dag 100 elektrische bussen in een van de 
weinige 100% elektrische concessies van Europa. Iedere dag wordt hier 30.000 
kilometer elektrisch gereden. Op jaarbasis is dat bijna 11 miljoen kilometer. 
Sycada was in dit kader onder meer initiatiefnemer van het zogenoemde Cloud 
your Bus Consortium (CYB).

Datahub
Hiervoor is samen met partners Owasys (draadloos dataverkeer), Icron 
(scenario-based planning) en TU/e (energiemodellen) een datahub ontwikkeld, 

waarmee realtime e-bus-, batterij-, en laadpuntdata beschikbaar komen. 
Deze data worden ingezet ten behoeve van dynamische inzetplanning van 
elektrische voertuigen en voor het proactief bewaken van de elektrische vloot. 
Stuiver: “Hiermee behoren de eerdere kwetsbaarheden zoals onzekerheid over 
de resterende capaciteit van de batterijen, maar ook de beschikbaarheid van 
laadvoorzieningen in de nabije omgeving tot het verleden. Bovendien zijn de 
gevolgen van bijvoorbeeld een storing tijdens een laadsessie voor de planning 
meteen duidelijk en kan er direct op worden ingegrepen.”

Actieradius actief verlengen
Momenteel zijn al vele honderden e-bussen, auto’s en laadpunten met de hub 
verbonden. Inmiddels staan er meer dan 100 miljoen elektrische kilometers op 
de ‘kilometerteller’. Met bijbehorende data over energieverbruik en de invloed 
van bijvoorbeeld buitentemperatuur en rijstijl op het verbruik. Een van de laatste 
innovaties van CYB is een afgeleide van het Mindful Driving programma. Mindful 
driving helpt bestuurders door middel van realtime feedback op rijgedrag 
het verbruik te verlagen. Voor een elektrische bus betekent dit een langere 
actieradius wat een positief effect heeft op de inzetbaarheid en terugverdientijd 
van de elektrische bussen. “Noem het een ‘human range extender’”, 
aldus Stuiver.

De bestuurder als 
‘human range extender’

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk!     

Straks reizen naar kantoor, hoe pakken we dat aan?

Nu de economie weer langzaam op gang gaat komen moeten we ook keuzes 
maken over de manier waarop we gaan reizen. Shuttel zegt klaar te zijn voor 
het anderhalvemeter-reizen en wil iedereen daarmee graag helpen!

Hoe gaan mijn medewerkers straks reizen? Is er voldoende capaciteit in het OV? 
Vind ik dat als werkgever ook goed als collega’s het OV gebruiken? Hoe spreid ik 
het vervoer van mijn medewerkers nu de overheid daarom vraagt? Niemand kan 
op dit moment met zekerheid zeggen hoe het mobiliteitslandschap er uit gaat 
zien.  Zeker is wel dat iedereen de komende maanden zoekende zal zijn naar de 
best passende oplossing.
 
Volgens Jochem Reintjes van Shuttel zijn veel organisaties tijdelijk gestopt 
met het vergoeden van de vaste maandelijkse woon-werk vergoeding. Er werd 
immers niet meer gereisd. “Maar die situatie weer terugdraaien waarbij er nog 
steeds weinig wordt gereisd, is vaak ook niet wenselijk. Met Shuttel kun je ge-
makkelijk de werkelijk gemaakte woon-werk reizen vergoeden. Daardoor nemen 
de reiskosten alleen toe zodra de medewerkers meer gaan reizen, maar hoeven 
zij de reiskosten niet zelf te betalen. Dit is mogelijk zónder declaraties.”

De oproep 
van minister 
Cora van 
Nieuwenhui-
zen (VVD) van 
Infrastructuur 
is duidelijk: er 

moeten afspraken komen met werkgevers zodat werknemers na de intelligente 
lock-down niet allemaal tegelijk naar hun kantoren gaan. Reintjes: “Die oproep 
is duidelijk, alleen hebben werkgevers wel hulp nodig die hen voorziet van data 
en modellen om het reisgedrag in kaart te brengen. Shuttel heeft een compleet 
pakket beschikbaar om met deze uitdagingen te helpen. En bovendien kan alles 
binnen twee werkweken geïmplementeerd zijn. Wij zijn klaar voor het ander- 
halvemeter-reizen en willen iedereen daarmee helpen!”
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Peter de Jong

Het gebruik maken van een deelauto is grotendeels een kwestie 
van gedragsverandering. En die wordt in de huidige pandemie 
geforceerd; het zakelijk wagenpark staat grotendeels stil, 
werknemers komen erachter dat thuiswerken prima gaat en 
hun al langer geïnstalleerde video-vergadertools prima werken. 
De mobiliteitswereld zal veranderen, deelautoplatform WeGo 
investeert daarom volop en richt het vizier op het ontzorgen 
van de berijder.

WeGo bouwt door met autodelen, ook nu in Corona tijd

“ Deelauto moet eigen button  
krijgen in Outlook!”

Stilgevallen met een lege accu van de elektrische deelauto? In veel gevallen 
richt het autobedrijf of leasemaatschappij zich dan op het recupereren van de 
auto. Het is immers een ‘technisch probleem’. Niet in de ogen van WeGo. Daar 
wordt eerst gezorgd dat de berijder van de gestrande plek wegkomt, al dan niet 
per taxi. Op de tweede plek komt de auto. Juist die andere benadering maakt 
het verschil in deelautoland, is de overtuiging van Peter de Jong, directeur 
van WeGo. Want een verkeerde ervaring met een deelauto, zal de berijder 
bijblijven. En de drempel om opnieuw in te stappen verhogen. “Service is alles in 
deelautoland. Dat hadden we al tot in de puntjes geregeld, nu is het uitgebreid 
met een berijdersdesk waar wij dit soort calamiteiten voor onze klant kunnen 
regelen. Gewoon via de app te benaderen.”

Het deelautoplatform groeit de laatste jaren gestaag. De omslag in denken 
over de deelauto was al ingezet en nu met de coronacrisis staat het bij zowel de 
autobranche en leasemaatschappijen als bij fleetowners weer vol op de agenda. 
Waarbij uiteraard ook WeGo last heeft van de huidige, haperende economie. Maar 
WeGo heeft geen eigen wagenpark, het verkoopt als tech-bedrijf de deeltechniek 
in een abonnementenstructuur. En alles wat met abonnementen werkt, loopt in 
deze tijden door. Net als leasing. “Uiteraard denken we mee met oplossingen 
voor klanten die het nu zwaar hebben. Maar in genoeg sectoren waar we actief 
zijn, worden de auto’s volop gebruikt, zoals bij appartementencomplexen, 
gemeenten en natuurlijk in de zorg. En straks zullen bedrijven zich achter de 
oren krabben of het wagenpark niet wat efficiënter had gekund met behulp van 
autodelen”, aldus De Jong.

Deelauto is als een lift in een gebouw
Een ander segment waar WeGo de laatste tijd in de aandacht staat: 
Projectontwikkelaars. Met name bij nieuwe appartementencomplexen die 
gebonden zijn aan een (lage) parkeernorm, worden deelauto’s ingezet. En al 
is de parkeernorm losser, als er minder parkeerplaatsen gebouwd hoeven 
te worden, bespaart dat veel geld. Het creëren van een parkeerplaats kost al 
snel 50 duizend euro. Maar De Jong heeft in deze tak van sport ook al heel 
wat lokale deelautoprojecten zien mislukken. Voornamelijk als er partijen 
worden ingeschakeld die zelf de exploitatie van de deelauto’s op zich nemen. 
De Jong: “Wel zo makkelijk voor de projectontwikkelaar, maar als de auto’s na 
een paar maanden onvoldoende worden gebruikt, worden ze weggehaald door 
de exploitant. Dat kan dan weer voor problemen zorgen met de gemeenten in 
verband met de parkeernorm. Maar het leert vooral dat je deelauto’s met beleid 
moet gaan inzetten.”

Met dat laatste doelt De Jong dat projectontwikkelaars tijdens het project 
eerst zelf de auto’s zouden moeten gaan aanschaffen (of leasen). Net als 

een lift, die ook tijdens de bouw eerst gekocht moet worden en waarbij een 
onderhoudscontract hoort. Zodra de bewoners komen wordt het hele pakket 
overgedragen aan de VVE of de gebouwbeheerder en is de projectontwikkelaar 
ervan af. De totale maandelijkse kosten voor de auto, voorzien van deeltechniek, 
kunnen vervolgens worden opgenomen in de maandelijkse servicekosten voor 
bewoners. Als de auto’s na een gewenningsperiode dan goed worden gebruikt, 
worden de autokosten betaald door de inkomsten uit gereden ritten. Het aandeel 
in de servicekosten is dan ‘terugverdiend’. Zo zijn de kosten van een deelauto 
altijd gedekt. Voordeel is dat de gebruikskosten in deze constructie veel lager 
zijn dan kilometers en/of minuten afrekenen bij een auto-exploitant. Lagere 
kosten zorgen voor hoger gebruik en zo voor succes van de deelauto’s. “Het is 
gewoon als een eigen auto die je deelt met je buren. WeGo regelt de techniek en 
de ondersteuning.”

Een dergelijk constructie werkt ook goed op bedrijventerreinen waar een soort 
vereniging van eigenaren (parkbeheerder) actief is. WeGo heeft een dergelijke 
constructie opgetuigd in Groningen in samenwerking met een plaatselijk 
autobedrijf. Die levert de auto’s voorzien van WeGo-techniek onder zijn eigen 
naam. “Autobedrijven zijn feitelijk ons verkoopkanaal. Ook zij zien in dat flexibele 
mobiliteit leveren aan hun (zakelijke) klanten veel voordelen biedt. Waarbij 
wij ons niet bemoeien met hun business case; wij laten de ondernemer de 
ondernemer. Wij stellen alleen de techniek beschikbaar”, aldus De Jong.

Deelauto reserveren via Outlook
Het leveren van flexibele mobiliteit nam de laatste tijd al in belang toe, maar 
is nu tijdens corona nog actueler. De economische crisis als gevolg van corona 
duurt wellicht nog langer. Wat betreft mobiliteit gaan we niet terug naar de 
situatie van voor corona, denkt De Jong. “We zullen meer thuis blijven werken, 
vervoer wordt eerst een tijd weer individueler (auto of fiets of scooter) en OV zal 
voorlopig wat vermeden worden.  De ervaring dat veel meetings prima online 
kunnen, zal ons sterken. Wij ijveren er nu voor dat de deelauto zijn eigen button 
krijgt in bijvoorbeeld Outlook. Naast die van vergadertools als Teams of om 
bijvoorbeeld een spreekkamer in het gebouw te reserveren. Dan heb je keuze: ga 
ik dit gesprek online doen, laat ik iemand op bezoek komen of ga ik zelf op pad? 
Ga je zelf op pad, dan klik je op reserveer deelauto, gekoppeld aan je agenda. Zo 
gemakkelijk moet het uiteindelijk worden.”

“Straks zullen bedrijven zich achter 
de oren krabben of het wagenpark niet 
wat efficiënter had gekund met behulp 

van autodelen”
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Fleet Knowledge goes virtual

Voor Fleet Knowledge startte 2020 als een uitdagend jaar met een volle 
opleidingsagenda. Kennisoverdracht doet Fleet Knowledge vooral in leuke, in-
teractieve en uitdagende klassikale bijeenkomsten. De maatregelen tegen het 
corona-virus trekken daar voorlopig een dikke streep door. Maar afwachten en 
niets doen past niet in het bedrijfs-DNA van Fleet Knowledge. 

Kort na de lock-down was de Virtual Classroom al in business, zegt Wendy Thijs-
sen van Fleet Knowledge. De lopende opleidingen kregen een virtueel vervolg en 
inmiddels staat een nieuwe Virtual Classroom Course in de opleidingsagenda. 
“Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat zeker niet alle lesstof zich leent om via een 
Virtual Classroom te doceren”, zegt Thijssen. “Gelukkig geven onze cursisten 
zelf heel goed aan waar ze behoefte aan hebben. De start die we maken in de 
virtuele omgeving kan in de nabije toekomst hopelijk worden afgesloten met een 
klassikale lesdag. Zo kunnen wij onze kandidaten optimaal voorbereiden op de 
examens van de gekozen opleiding.”

In 2020 startte Fleet Knowledge ook twee nieuwe cursussen, EV-adviseur en 
EV-specialist. Binnen no-time waren deze opleidingen volgeboekt. De vraag naar 
vol elektrische auto’s is groot. Het gebruik van een elektrische auto en de bijko-
mende (laad)kosten leiden in de praktijk nog vaak tot ontevredenheid. Thijssen: 
“Teleurstelling die te herleiden zijn tot gebrekkig advies en onvolledige infor-
matie. Als opgeleid EV-adviseur of -specialist zijn onze cursisten in staat hun 
klanten professioneel te begeleiden bij de implementatie van elektrisch vervoer 
en alle vraagstukken daarmee samenhangend”. Ook geïnteresseerd? 

www.fleetknowlegde.nl       

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk!     
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De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk flexibele mobiliteit is. 
Bij zowel fleetowner als leasemaatschappij. Ook bij autofabrikanten zal dit in het 
post-corona tijdperk ‘top of mind’ staan. Daarvan zijn Piet Maes en Tim van Daele 
van Sofico overtuigd, het IT-bedrijf dat zichzelf als ‘aggregaat van flexibele, brede 
mobiliteit’ omschrijft. Hoe hun slimme software ook te midden van  een crisis 
uitkomst kan bieden.

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. En 
de lijst met klanten breidt zich gestaag uit. Waarbij uiteraard het programma 
voortdurend wordt doorontwikkeld. Zo heeft Sofico onlangs een ‘corona-feature’ 
opgenomen in Miles. Het is een soort coulanceregeling die leasemaatschappijen 
kunnen inzetten bij klanten die door corona in liquiditeitsproblemen zijn 
gekomen. Met een druk op de knop te regelen, waarbij de leasemaatschappij het 
overzicht behoudt. 

Wat verder de implicaties zijn van de coronacrisis? CTO Piet Maes ziet het als 
onvermijdelijk dat er in de mobiliteitsmarkt een herschikking van spelers gaat 
plaatsvinden. Vooral doordat we anders gaan aankijken tegen mobiliteit. Of beter 
gezegd: tegen overbodige mobiliteit. “Thuis, gespreid en op afstand werken, 
video-conferencing, wellicht kleinere (satelliet) kantoren; het zal straks deels 
het nieuwe normaal worden. Waarbij de toegang tot flexibele (deel)mobiliteit 
een belangrijke pijler wordt. Alles vanuit de perspectief van de gebruiker, die 
laatste is leidend. Die trend was al in gang gezet, de coronacrisis zal dit verder 
aanjagen”, aldus Maes.

FACE mobility 
Daarbij zullen voertuigen steeds meer onderdeel worden van een gedeelde vloot. 
Ofwel, een partij die de mobiliteit beheert en wellicht eigenaar blijft van het 
voertuig. Dat kunnen autofabrikanten zijn, Sofico werkt voor diverse OEMs. Bij 
Volvo is het bijvoorbeeld de partij achter het Care by Volvo-programma, bij Toyota 
ondersteunt Sofico de uitrol van Kinto. Dat zijn abonnementsformules met extra 
services, zoals peer-to-peer (of particulier) autodelen. Deze tendens wordt ook 
wel ‘fleetization’, oftewel de ‘fleet-isering’ van mobiliteit genoemd. Of nog beter: 
FACE mobility, naar het meer bekende toekomstbeeld CASE mobility wat staat 
voor Connected, Autonoom, Shared en Elektrisch. In FACE zijn de voertuigen in 
individueel eigendom vervangen door auto’s in een shared fleet. Maes: “Bedenk 
dat achter die filosofie een complexe wereld van procesafhandeling zit. Er zijn 
interacties met meerdere personen en bedrijven, vaak met meerdere contracten 
eraan ten grondslag. Dat hele ecosysteem ondersteunen wij met Miles.”

Overigens kunnen vlooteigenaren straks ook de platformbedrijven zijn als 
Amazon of andere grote tech-spelers, denkt Van Daele. Partijen die de hele 
value chain willen innemen. Als het enorme Amazon besluit mobility provider te 
worden, dan is het in een klap een speler van dezelfde orde als de allergrootste 
leasemaatschappijen. Van Daele: “In de delivery-markt kan ik me voorstellen 
dat pakketbezorgers straks hun bestelauto bij Amazon kunnen gaan leasen. 
Net als Uber dit al doet voor hun chauffeurs. In alle gevallen heb je een sterke 
fleetmanagementpartij nodig die acteert tussen klant, mobiliteitsaanbieder en 
dienstverlening. Op die rol bereiden we ons voor.”

Volwaardige MaaS-aanbieders
De weg naar FACE mobility zal in stappen gaan, benadrukken zowel Maes als 
Van Daele. Het zal uiteindelijk uitmonden in volwaardige MaaS-aanbieders. 
Maar zover is het nog niet. In de onlangs gesloten joint venture van Sofico met 
het Belgische autodeelbedrijf BattMobiel, wordt nu ingespeeld op de vraag 
naar intelligente autodeel-modellen en wil Sofico zelfs de brug slaan tussen 
privaat autogebruik en de bedrijfswereld. “Concreet kan dit betekenen dat 
bedrijfswagens die in het weekend stilstaan ook gebruikt kunnen worden door 
buurtbewoners of familie van een werknemer. Door de muren tussen aanbieders, 
bedrijven en de privémarkt te slopen, ontsluiten we een nieuw potentieel aan 
geavanceerd fleetmanagement. Door de samenwerking met BattMobiel kunnen 
we de praktijkervaring van community sharing meteen implementeren in de 

diensten naar onze klanten, meestal autoproducenten en leasemaatschappijen,” 
aldus Van Daele.

‘Warme kring’
BattMobiel is momenteel alleen actief in België maar er zijn plannen om dit 
internationaal uit te rollen, ook naar Nederland. De dienstverlening wordt 
geïntegreerd met Miles. Het delen in ‘warme kring’ zal altijd het uitgangspunt 
zijn; verwacht dus geen anonieme free-floating deelauto’s van BattMobiel. 
Bij Sofico worden bovendien alle geboden oplossingen altijd toegesneden 
op bepaalde bedrijven of markten. Sofico zoekt daarbij niches op waarbij 
de oplossingen schaalbaar en enigszins gestandaardiseerd kunnen worden 
aangeboden. Alles vanuit de optiek van de gebruiker. Maes: “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 makkelijk mogelijk. Waarbij de werkgever niet zit te wachten op 
extra factuurstromen. Als mobiliteitsprovider moet je dat kunnen faciliteren. 
Daar zijn wij voor.”

Sofico bereidt zich voor op verdere ‘fleet-isering’

Voorbij met overbodige mobiliteit…

Sofico vindt in Ergon Capital financiële (groei)partner

Het vijfjarengroeiplan van Sofico was gereed net voor de coronacrisis 
uitbrak, toen ook bekend werd gemaakt dat het bedrijf een partnership 
is aangegaan met een nieuwe financiële partner Ergon Capital. De prille 
beginfase van het vijfjarenplan mag dan enigszins onzeker gestart zijn 
door de omstandigheden, het partnership met het kapitaalkrachtige 
Ergon Capital allerminst. Sofico groeit de laatste jaren hard, maar als 
er een ‘herschikking van spelers’ in autoland plaatsvindt, is het altijd 
maar afwachten of daar klanten van het Belgische softwarebedrijf tussen 
zitten. Maar vooralsnog gaan de projecten onvertraagd door en heeft 
Sofico zelfs een bijzonder goed eerste kwartaal achter de rug. Niet-
aflatende investeringen in mensen én innovatie blijven centraal staan in 
Sofico’s groeiplan, waarvan geografische expansie, capaciteitsverhoging, 
product portfolio verbreding en technologische innovatie de 
sleutelelementen zijn. ‘Een ambitieus, innovatief en sterk bedrijf 
uitbouwen met als doel onze klanten nog beter te laten inspelen op 
disruptieve veranderingen in mobiliteit’, aldus CTO en medeoprichter Piet 
Maes. Hij benadrukt dat Sofico als particulier bedrijf volledig autonoom 
is gegroeid en zich altijd heeft gericht op langetermijndoelstellingen. 
“Om onze identiteit te vrijwaren, wilden we in zee met een financieel 
solide en stabiele partner die bereid is om een minderheidspositie te 
nemen, onze langetermijnvisie voor het bedrijf ondersteunt, in duurzame 
waardecreatie gelooft én onze DNA en entrepreneurial spirit deelt. In 
Ergon Capital hebben we een partner gevonden die aan al deze (voor)
waarden voldoet.”

CTO Piet Maes van Sofico

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk! 
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Data, applicaties en software development: 
een slimme combinatie

Begin vorig jaar heeft CarTalk International MivarGroup overgenomen. Na een 
jaar kan er met recht gezegd worden dat de beoogde synergiën daadwerkelijk 
gecreëerd zijn.
 
Door de overname kan er nu een breed scala aan producten en diensten aange-
boden worden. Er zijn een aantal duidelijke trends waar te nemen in de wereld 
van de mobiliteit: maatwerk is een must! Stand-alone standaard oplossingen 
passen veel van onze klanten niet meer, dit is een verschuiving in de behoefte 
van de branche. Sinds een aantal jaar is de applicatie MiCheck beschikbaar. 
Verschillende klantengroepen kunnen gebruik maken van deze applicatie: lease-
maatschappijen en fleetowners kunnen op basis van kenteken en kilometerstand 
een onderhouds- en reparatieaanvraag controleren. Garagebedrijven kunnen in 
de applicatie een aanvraag opstellen en middels de ROB-bol koppeling indienen. 
Naast de workflow in deze applicatie, biedt CarTalk voertuiginformatie aan welke 

beschikbaar is via webservices. CarTalk heeft een grote database met onder 
andere commerciële voertuig informatie, waardebepalingen, voertuig technische 
onderhouds- en reparatie informatie, maar bijvoorbeeld ook een Total Cost of 
Ownership oplossing. CarTalk levert maatwerk! Om goed maatwerk te leveren, is 
het van belang om het proces alsook de toepassing van de data goed in kaart te 
brengen. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed. CarTalk en Mivar 
combineren en bundelen kennis en kunde waardoor data én software ontwikke-
ling nieuwe mogelijkheden biedt voor de mobiliteitsbranche. Wij houden van een 
uitdaging en werken graag mee aan een oplossing op maat!

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk!     
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Bij grotere leasemaatschappijen mist Wilbert Philippo, 
directeur van LeaseTrader, de urgentie nog enigszins. 
Maar herinzet van (occasion)leaseauto’s is in deze 
coronatijden weer uiterst actueel, zowel voor de lease- en 
autobranche als de (zakelijke) klant. Net als in de vorige 
crisis. Een vernieuwde website moet het onafhankelijke 
autoleaseportaal nog toegankelijker maken.

LeaseTrader: occasionlease bewijst zich opnieuw

“ Laat al die  
stilstaande auto’s  
vooral rijden!”

LeaseTrader is al sinds 2002 actief als online marktplaats voor leaseauto’s. 
Op het platform kunnen autobedrijven, leasemaatschappijen en hun klanten 
(lopende) leasecontracten ter overname aanbieden. “Het is de missie van 
LeaseTrader om aanbieders van occasionlease en particulieren en MKB 
bedrijven die een auto willen leasen met elkaar in contact te brengen”, zegt 
directeur Wilbert Philippo. Een missie die in deze coronatijden aanslaat. 
Hoewel de grote hausse aan ‘overgebleven’ leaseauto’s nog moet komen, 
denkt Philippo. Veel bedrijven raken door de crisis immers genoodzaakt om 
te bezuinigen op hun leaseauto’s en willen hun leasecontracten vervroegd 
beëindigen. LeaseTrader stelt met hun platform leasemaatschappijen in de 
gelegenheid om hun klanten tegemoet te komen en deze leaseauto’s aan te 
bieden als occasionlease. Daarmee wordt ook een groot verlies aan restwaarde 
bij eventuele faillissementen beperkt. Philippo: “Voor leasemaatschappijen 
is het natuurlijk nooit leuk als een klant van een contract af wil of, nog erger, 
failliet gaat. Zeker in tijden van crisis als de restwaarden dalen. Om een groter 
boekwaardeverlies te voorkomen kan het daarom interessant zijn de auto als 
lease-occasion in te zetten.”

Nieuwe leads
Bijkomend voordeel is dat met het aanbieden van auto’s op een portaal 
veel nieuwe leads gegenereerd worden, benadrukt ook Shercinio Ware, 
operational manager bij LeaseTrader. “Tijdens de vorige crisis hebben wij veel 
leasemaatschappijen kunnen helpen met het herinzetten van auto’s. De meesten 
maken nog dagelijks gebruik van LeaseTrader. Nu we weer in eenzelfde situatie 
geraken willen we meer leasemaatschappijen ondersteunen. Herinzet heeft 

een aantrekkelijke prijs en looptijd. Wij weten dat zo’n aanbod heel interessant 
is voor MKB-bedrijven die nu terughoudend zijn om te investeren of om lange 
verplichtingen aan te gaan.”

Terwijl dealerholdings en hun occasionmanagers doorgaans veelal handig 
gebruik maken om voor iedere occasion te bepalen in welk kanaal de auto het 
best kan worden weggezet - waarbij strak gestuurd wordt op zo min mogelijk 
stadagen - ziet Philippo leasemaatschappijen nog wel eens worstelen met 
occasionlease. Deels begrijpelijk want de focus bij deze bedrijven ligt op 
het verkopen van nieuwe leasecontracten. Occasions worden ‘erbij’ gedaan. 
Stilstaande auto’s worden zoveel mogelijk aan de man gebracht bij bestaande 

klanten, bijvoorbeeld als tijdelijk vervoer. Maar in occasionlease liggen 
wel degelijk grote kansen, blijkt ook weer uit diverse onderzoeken van de 
laatste tijd. Ook al omdat bedrijven zoeken naar meer flexibiliteit en kortere 
contracten. En het kan dus nieuwe klanten opleveren, benadrukt Philippo. 
“Leasemaatschappijen geven we niet alleen de kans om bij ons te adverteren, 
we gaan vervolgens ook meten wat het hen oplevert. Hoeveel auto’s gaan er 
meer door rijden? Hoe verhoudt het zich met andere marketinginspanningen? 
Waarbij het uiteraard moet worden afgezet tegen de kosten van stilstand. Ons 
voornaamste advies is eigenlijk: laat al die stilstaande auto’s vooral rijden!”

Dagelijks in beeld
LeaseTrader zegt met de lancering van het nieuwe platform eind april een groot 
aantal verbeteringen doorgevoerd te hebben op de website om bezoekers een 
optimale gebruikerservaring te bieden. Ruim zeven maanden is er gewerkt 
aan het nieuwe platform. Onder andere het gebruiksgemak, de snelheid 
en vindbaarheid van het autoleaseportaal zijn verbeterd. Daarnaast is het 
plaatsingsproces van leaseauto’s op het platform vereenvoudigd. Het kan 
nu bijvoorbeeld gemakkelijk vanaf een mobiel, vooral handig voor kleinere 
MKB bedrijven. En er zijn koppelingen aangebracht waardoor bijvoorbeeld 
de hele voorraad van een autobedrijf of leasemaatschappij met een druk op 
de knop op LeaseTrader kan worden geplaatst. Daarbij is ook de presentatie 
van de aanbiedende leasemaatschappij verbeterd. Ware: “Bedenk daarbij dat 
al die pagina’s van auto’s duizenden malen per dag worde bekeken dus als 
leasemaatschappij kom je dagelijks in beeld bij al die mensen die op dat moment 
op zoek zijn naar een leaseauto.”

De private leaseoccasion (van 7 jaar oud?)

Eigenlijk zou het voor de aanbiedende partij (dealer en/of 
leasemaatschappij) niet uit mogen maken: voor de (zakelijke) consument 
moet je elke smaak kunnen aanbieden: koop, zakelijke lease of private 
lease. Voor die laatste categorie heeft LeaseTrader alweer enkele jaren 
geleden LeaseVergelijker opgezet. Met ruim een miljoen bezoekers per 
jaar is het uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke autoleasewebsite 
(dus ook voor private lease) van Nederland. Ruim 10 procent van het 
private lease aanbod betreft inmiddels occasions. Een percentage dat 
momenteel hard stijgt en waarbij de aangeboden auto’s ook in trek 
zijn. Een van de meest populaire Google-zoekopdrachten op dat vlak is 
momenteel ‘private lease occasion’. Opmerkelijk, vindt Philippo. “Een 
occasion hoeft niet per se goedkoper te zijn in de lease, de contracten zijn 
alleen korter. Aan de andere kant: waarom niet een vijf jaar oude auto, 
die je goed kent, met 80.000 kilometer op de teller nog twee jaar inzetten 
in private lease? Of zelfs een zeven jaar oude auto? Het kan mijns inziens 
prima en ik verwacht ook dat het de komende tijd gaat gebeuren.”

Wij weten dat zo’n aanbod heel 
interessant is voor MKB-bedrijven die nu 

terughoudend zijn om te investeren of 
om lange verplichtingen aan te gaan

Wilbert Philippo
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OV ondanks mondkapje waarschijnlijk 
niet bovenaan keuzelijstje

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak staan we 
voor een nieuwe uitdaging:  naast het aanbieden 
van de snelste, meest duurzame, vitaalste en 
goedkoopste optie, moeten we nu ook nadenken 
over de meest verantwoorde manier van reizen. 

Jeanot Knols, CCO van Radiuz: “MaaS is een 
veelvuldig gebruikt en geclaimd begrip. Voor ons 
is MaaS een totaaloplossing waarbij een reiziger 
multimodaal reisadvies krijgt en laagdrempelig 
gebruik kan maken van alle mogelijke mobili-
teitsservices waardoor bezit steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt.”

“We voorzien door COVID-19 een tijdelijke aan-
passing in ons reisgedrag. OV zal ondanks de 
mondkapjesmaatregel niet direct bovenaan het 
keuzelijstje van reisopties staan.” aldus Jeanot 
Knols. “Daarom is het voor werkgevers verstandig 
te kijken naar een uitgebreider mobiliteitspakket 
voor medewerkers. En dan hebben we het nog niet 
gehad over de doorlopende abonnementen en vaste 
reiskostenvergoeding die onnodig veel kosten met 
zich meebrengen nu de thuiswerktrend door lijkt te 
zetten.”

Radiuz, MaaS-integrator met onafhankelijk mobi-
liteitsplatform, geeft werkgevers de mogelijkheid 
een uitgebreid en flexibel mobiliteitsbeleid in te 
richten voor medewerkers. Knols: “Het eerste wat 
wij werkgevers aanraden is voor ‘pay per use’ te 
kiezen in plaats van voor een vaste mobiliteitsbe-
loning. Dit levert in de meeste gevallen een flink 
kostenvoordeel op dat je weer in kunt zetten om je 
medewerkers meer flexibiliteit te bieden in mobili-
teitsopties zodat zij vrijheid en comfort ervaren.”

Zodra we het virus de baas zijn, zal men geleidelijk 
het oude patroon weer oppakken. Een mobiliteits-
oplossing die flexibel aan te passen is, is dan wel 
zo prettig.

Meer weten? Ga naar www.radiuz.nl 

De keuzes van de zakelijke rijder

1,3 miljoen mensen in Nederland maken gebruik 
van een zakelijke auto. Waar de auto van de zaak 
in het verleden een luxe was en in tijden van 
arbeidskrapte een lokkertje voor nieuwe mede-
werkers zien we nu nieuwe trends ontstaan in de 
keuzes van de zakelijke rijder.

Een vijfde geeft, in het Mobiliteitsonderzoek 2019, 
aan een mooiere en luxere zakenauto te rijden dan 
wanneer er privé een auto moest worden gekocht. 
Maar 40% geeft aan dat de zakenauto vooral 
ultieme vrijheid en flexibiliteit verschaft voor de 
zakelijke rijder. Tegelijkertijd zien we dat de keuze 
voor een zakenauto vooral gebaseerd wordt op het 
bijtellingspercentage. 72% van de zakelijke rijders 
die voor een volledige elektrische auto kiest, zou er 
niet voor kiezen als de bijtelling 22% was. Boven-
dien zien we dat bijna de helft van de zakelijke 
rijders zich zorgen maakt dat de bijtelling in de 
toekomst hoger wordt. 

Al jaren is er discussie over de bijtelling voor 
het privégebruik van de auto van de zaak. Op dit 
moment wordt er 22% van de cataloguswaarde 
belast via de loonbelasting, ongeacht het aantal 
privékilometers. Is dat eerlijk? VZR vindt van niet 
en voert, in opdracht van het Ministerie van I&W 
en de Mobiliteitsalliantie, een pilot uit. Er wordt 
onderzocht welke keuzes zakelijke rijders maken 
wanneer iedere privékilometer die je in de zaken-
auto aflegt wordt afgerekend. Betaal je dan minder 
bijtelling omdat je niet veel privékilometer rijdt? Of 
ga je bewuster kiezen voor alternatief vervoer zoals 
de fiets of het OV? De resultaten van de pilot gaan 
misschien wel leiden tot nieuwe wetgeving.

Benieuwd naar wat VZR betekent voor zakelijke 
rijders? Kijk op de website vzr.nl en meld je aan. 

Autohopper zet vol in op shortlease

Autohopper, de franchiseketen in de autoverhuur 
met ruim 100 vestigingen in Nederland, gaat zich 
actiever richten op het aanbieden van shortlease. 
“Juist in deze tijd is flexibiliteit in combinatie met 
een scherp tarief voor veel bedrijven een mooi 
alternatief voor de traditionele lease”, aldus Roel 
Steunenberg, directeur van Autohopper. 

In deze tijd flexibel blijven als ondernemer
Roel vervolgt: “We merken dat bedrijven onzeker 
zijn over de toekomst, waardoor ze zich niet graag 
voor de langere termijn vast willen leggen. Ook niet 
als het gaat om leaseauto’s. Autohopper speelt 
hierop in door actief shortlease aan te bieden. Dat 
betekent dezelfde nieuwe auto en een vast en laag 
maandbedrag, maar dan met een flexibel con-
tract. Zo kan je het contract stopzetten of wijzigen 
wanneer het jou uitkomt, en dat boetevrij. Zo blijf 
je flexibel en voorkom je stilstand. Juist in die 
stilstand zitten nu de kosten voor een ondernemer.” 

Goed alternatief voor het OV
In de komende tijd, waarin we snel wennen aan de 
anderhalve meter samenleving, reizen mensen het 
liefst apart van elkaar en mijden ze om die reden 
het OV. Daarnaast heeft het OV ongeveer 40% van 
de normale capaciteit beschikbaar, dus moeten 
forenzen uitwijken naar alternatieve mogelijkhe-
den. Een huurauto, eventueel op shortleasebasis, 
is dan een goed tijdelijk alternatief. “De tarieven 
hiervan zijn in veel gevallen concurrerend met die 
van een OV trajectkaart,” aldus Roel. “Autohopper 
heeft hiervoor speciale acties ontwikkeld en deze 
slaan aan bij de doelgroep. Uiteindelijk heeft een 
werkgever baat bij de effectieve inzet van zijn me-
dewerkers.” Meer informatie over shortlease tref je 
aan op autohopper.nl/flex

Fotobijschrift: Roel Steunenberg, directeur van Autohopper

Fleet Complete lanceert nieuwe 
self-install GPS-tracker

De nieuwe Fleet Complete 
ritregistratietechnologie MGS30 levert niet 
alleen real-time en historische informatie, maar 
maakt het ook mogelijk om de temperatuur af te 
lezen van de goederen die in de laadruimte van 
bedrijfswagens worden vervoerd. Bedrijven die 
levensmiddelen, dranken, medicijnen en andere 
temperatuurgevoelige goederen vervoeren, 
kunnen die daarmee veilig van A naar B brengen.
 
Groot voordeel van deze tracker is dat hij eenvoudig zelf 
te installeren is en de simkaart automatisch en gratis 
de nieuwste productupdates krijgt. En deze tracker is te 
gebruiken op alle soorten voertuigen, inclusief elektrische, 
motoren en boten. Meer informatie: 

https://www.fleetcomplete.nl/gps-tracker-mgs030/
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De Europese occasionsector in Nederland toont de eerste tekenen van herstel van de impact van Covid-19 volgens het 
laatste INDICATA Market Watch-rapport van eind april. De vraag neemt langzaam toe nu prijzen beginnen te dalen. 
Opmerkelijk: in landen met de minst strenge Covid-19 maatregelen is de prijsdaling het grootst.

De Market Watch van INDICATA moet remarketing professionals ondersteunen 
bij het managen van hun occasionbeleid als gevolg van corona. In een eerdere 
uitgave waarschuwde INDICATA voor dat opgebouwde prijsbubbels zullen 
knappen. Het ging immers op veel markten ‘voor-corona’ goed met de 
occasionbusiness, met stijgende prijzen door een grote vraag en een beperkt 
aanbod. Nu ziet INDICATA, onderdeel van de Autorola Group en actief in 13 
landen, vooral de handelsprijzen flink dalen. En het verschil tussen retail- en 
handelsprijzen zal verder toenemen, is de verwachting. Dat gebeurde ook 
tijdens de vorige recessie. Het risico is nu dat de in veel markten opgebouwde 
prijsbubbels zullen knappen.

Positief noemen de experts dat autodealers die uit de Covid-19-lockdown komen 
hun voorraad herzien en opnieuw waarderen, hetgeen de consumentenvraag 
moet stimuleren. Dit is duidelijk zichtbaar in Zweden, Oostenrijk, Nederland, 
Duitsland en Denemarken. Hoewel deze trends positief zijn, zijn er geen 
duidelijke tekenen dat de occasionmarkt snel terug zal keren naar het oude 
niveau. In landen met een strenge lockdown, zoals het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Frankrijk en Italië, zien INDICATA dat dealers nu beginnen te reageren op 
een afname van consumentenvraag, door hun prijsstrategie aan te passen terwijl 
de verkopen zeer laag blijven.

Korte termijn lockdowns 
Op 12 april was Oostenrijk het eerste land dat de lockdownmaatregelen 
versoepelde voor de auto-industrie, waardoor kleine dealers net als tuincentra, 
doe-het-zelfwinkels en kleine winkels hun deuren weer konden openen. Het 
gemiddelde van 1.300 occasionverkopen per dag was tijdens de lockdown 
gedaald naar 300, maar is binnen slechts zeven dagen gestegen naar 730 
occasions, wat iets meer is dan de helft van het oorspronkelijke niveau. In 
Duitsland zijn dealers op 20 april jl. weer opengegaan. Tijdens de piek in 2020 
realiseerden zij 16.500 verkopen per dag en dit daalde tot 5.500 tijdens de 
lockdown toen dealers te maken kregen met een beperkte handel in occasions. 

We zien de eerste hele kleine tekenen van leven die eenzelfde trend volgen 
als in Oostenrijk.

In Denemarken konden dealers tijdens de lockdown blijven werken, maar 
veel bedrijven hebben ervoor gekozen dit niet te doen. Tijdens de Paasdagen 
is er normaal gesproken veel handel en er waren ook nu tekenen van een 
toenemende vraag naar occasions omdat het consumentenvertrouwen steeg. 
Daardoor waren de verkopen van occasions het hoogst in vier weken. In het 
Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Italië blijven de meeste dealers 
gesloten, waardoor er nauwelijks occasionhandel is. In Spanje zien we dat er 
minder occasions online voor verkoop worden aangeboden omdat dealers hun 
advertentiekosten zo laag mogelijk houden.

In Nederland, Zweden, Polen en Turkije zijn de occasionmarkten in verschillende 
mate gestabiliseerd. Nederland is stabiel gebleven met verkopen op 60 - 65% 
van het normale niveau, met een verkooppiek in het paasweekend. Turkije 
wordt momenteel beperkt door een reeks korte termijn lockdowns, maar de 
occasionmarkt doet het nog steeds beter dan vele andere in Europa.

Negen miljoen auto-advertenties
Market Watch bevat afzonderlijke gegevens over marktvolumes en prijzen 
in 13 landen, waaronder Nederland. Deze gegevens worden verzameld door 
dagelijks negen miljoen auto-advertenties in Europa te analyseren en bieden de 
mogelijkheid permanent analyses en trends op zowel macro- als microniveau 
te kunnen aanleveren. Market Watch is er in de vorm van een regelmatig 
verschijnend pdf-bestand dat te vinden is op de INDICATA website(s), terwijl de 
online rapportagetool, bedoeld voor senior beleidsmakers in de lease-, huur-, 
OEM- en dealergroepsectoren, op aanvraag is.

Eerste tekenen van herstel occasionmarkt

INDICATA (corona) Market Watch
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Een Stay Home Store, nieuwe abonnementsvormen gericht op het brengen van flexibiliteit, scherpe 
private leasedeals - ook voor plug-in hybrides (!) - en een prijslijst die klaar is voor de grote 
belastingwijzigingen per aanstaande 1 juli. Rob de Kroon, manager Financial Services bij Volvo Cars 
Nederland, merkt bijna tot zijn verbazing dat zijn doelstellingen met ‘zijn’ financial services voor dit 
jaar op koers liggen. Ook al zijn er de nodige aanpassingen vanwege de coronacrisis.

“Sentiment plug-in hybrides volledig aan het veranderen”

Volvo ‘corona-proof’ de crisis door

Wat dat laatste betreft, in april introduceerde Volvo internationaal het 
onlineverkoopconcept ‘Stay Home Store’. De dienst, een tool die door het 
onlineverkoopteam van Volvo is ontwikkeld, is voor heel Europa beschikbaar. Het 
is een antwoord op de lockdown in veel landen of de angst onder consumenten 
dealers te bezoeken. In Nederland is het ook actief, al zijn hier in den lande de 
dealers open gebleven en kan de ‘Stay Home Store’ dus gezien worden als een 
aanvulling op de reeds bestaande diensten. Anders dan bijvoorbeeld in België 
en Zuid-Europese landen waar alles dicht zat. In deze ‘Stay Home Store’ zijn er 
een tweetal private leaseaanbiedingen, voor de XC40 en de V60. En die voor de 
XC40 mag bijzonder heten, benadrukt De Kroon. Het betreft namelijk private 
lease voor een plug-in hybride. “Nog maar net is de XC40 Recharge T4 Plug-in 
hybrid op de markt. Een premium SUV, met een systeemvermogen van 211 pk 
en tegelijkertijd een aangenaam laag brandstofverbruik. De maandtarieven van 
Volvo Private Lease beginnen bij 579 euro. De belangstelling is groot, kunnen 
we nu al zien.”

Geen laadpaal-stress
Deze XC40 Recharge T4 is de laatste toevoeging aan het al zeer brede plug-in 
hybride programma van 15 plug-in hybrides in totaal. Volvo Car Nederland zet 
hiermee vol in wanneer het gaat om CO2 reductie. Het target om in 2020 het 
streefgetal van 95 gram over de gehele vloot te realiseren komt hiermee een 
stap dichter. Een vol-elektrische smaak is er overigens ook. Momenteel staan 
de orderboeken open voor de vol-elektrische XC40 die eind dit jaar op de markt 
komt. Maar De Kroon ziet het sentiment over plug-in hybrides momenteel 
totaal veranderen. Nog maar kort geleden waren deze auto’s vooral in de 
zakelijke markt volledig uit de gratie, want geen bijtellingsvoordelen meer en 
een aanzienlijk hoger verbruik dan werd opgegeven omdat maar weinigen de 
auto regelmatig oplaadden. Ook al zijn de belastingvoordelen anno 2020 niet 
meer zo groot als vroeger, zowel zakelijke rijder als consument lijkt er nu van 
doordrongen dat ze schoner én economischer kunnen rijden met een PHEV. 
“Vergeet daarbij niet dat de lagere BPM en MRB wel degelijk helpen in dit 
economische plaatje. Helemaal als je het vergelijkt met diesel. En de restwaarde 
ligt hoog van een PHEV. Daarbij speelt ook mee dat je bijvoorbeeld op vakanties 

de laadpaalfiles voorbij kunt rijden. In een plug-in hybride heb je geen
“laadpaal-stress”, aldus De Kroon.

Care by Volvo
Naast private lease heeft Volvo in Nederland sinds eind vorig jaar ook het 
Care by Volvo programma lopen. Dit abonnementsconcept richt zich vooral op 
mensen die flexibiliteit belangrijk vinden. Met bijvoorbeeld opzegtermijnen van 
3 maanden of de mogelijkheid om tussentijds van Volvo te wisselen. Het richt 
zich op het hogere segment in de markt, er worden geen volumes gedraaid zoals 
bij private lease. Tarieven beginnen bij zo’n 799 euro maar je vindt er dan wel 
meer de aangeklede versies voorzien van minimaal de T5 Twin Engine motoren. 
De Kroon ziet bijvoorbeeld werknemers aankloppen met mobiliteitsbudget die 
bijvoorbeeld op projectbasis werken of een interim klus hebben van maximaal 
3 jaar. “Voor hen is het dan een uitkomst.” Overigens heeft Volvo ook meer ‘flex’ 
ingebed in haar private leaseproduct. Meer dan het Keurmerk Private Lease het 
voorschrijft, waar Volvo bij is aangesloten. “Op dat vlak vonden we de Keurmerk-
regels weinig klantvriendelijk. Bij ons kan je makkelijker het contract afkopen. 
Helemaal in deze tijd moet je daar meer oog voor hebben.”

Proefritten aan de deur
Overigens zijn zowel Care by Volvo als ook private lease in principe online 
producten, net als nu de Stay Home Store. Online is al langer de inzet van 
Volvo, waarbij de dealers centraal staan, benadrukt De Kroon. Zo maken die nu 
voortvarend les met ‘proefritten aan de deur’. Volvo ziet wat dat betreft deze 
tijd als een goede leerschool. De Kroon: “Zoals we nu online werken, als must 
vanwege de coronacrisis, zal voor een belangrijk deel blijven. Dat heeft uiteraard 
ook invloed op onze mobiliteit, er zullen, post-corona, ongetwijfeld minder 
kilometers worden gereden. Maar de auto blijft, is mijn overtuiging. De auto, of 
die nu vooral privé of zakelijke wordt gebruikt, betekent nog altijd vrijheid en 
momenteel ook een veilige manier om ons te verplaatsen, vooral nu openbaar 
vervoer toch een wat lastiger verhaal is.”

Rob de Kroon

Volvo als eerste merk klaar voor WLTP (per 1 juli)

Vanaf juli 2020 verandert de overheid de berekening van de BPM. Die wordt dan op basis van de 
zogenaamde WLTP-testmethode berekend. Dit staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test 
Procedure en moet een realistischer verbruik van de auto schetsen dan de eerdere (laboratorium) 
NEDC-test. Eenvoudig is die verandering allerminst: met WLTP wijzigt de CO2 per auto op basis van 
rolweerstand, gewicht en luchtweerstand. Door het kiezen van opties kan de CO2 uitstoot dus wijzigen. 
Volvo zegt nu als eerste merk alle modellen en prijzen WLTP gereed te hebben. In de systemen wordt 
automatisch het juiste bpm-bedrag berekend, dus ook in de carconfigurators en offertesystemen. 
“Hiermee bieden dealers, leasemaatschappijen en klanten duidelijkheid over de impact van de 
belastingwijziging”, aldus De Kroon. “Het was een gigantische operatie, waarbij wij het geluk hadden 
geen (vervuilende) diesels meer te hebben maar veel plug-in hybrides. Voor die laatste categorie 
scheelt het heel wat bpm en tegelijkertijd is er een meer btw-aftrek. Dat maakt de auto’s zakelijk weer 
stukken interessanter.”
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De vuurdoop voor de smart mobility app van Fynch die 
duurzaam reizen beloont was eind vorig jaar tijdens ’s lands 
grootste duurzaamheidswedstrijd, het Low Car Diet. Dit 
jaar zou het allemaal groter en beter worden, maar dat liep 
anders… Echter, bij Fynch zijn ze van nature niet vies van  
een portie verandering. 

Het Low Car Diet van dit jaar is door Corona uitgesteld naar het voorjaar van 
2021 maar de ambitie van Fynch blijft ambitieus: binnen vijf jaar 500.000 Fynch 
users die samen jaarlijks 500.000 ton CO2 besparen. De ambities blijven, maar 
de prioriteiten liggen nu even elders. In het kader van ‘samen op weg naar 
een post-corona maatschappij’ heeft Fynch nu een aantal nieuwe initiatieven 
gelanceerd. Zoals de Wandel-coin! “Op dit moment beloont Fynch in onze 
beloningsshop zuinig en veilig autorijden, fietsen, reizen met OV en spitsmijden. 
Daar kunnen deelnemers zogenaamde coins mee winnen. En nu dus ook voor 
wandelen. Voor elk rondje van minimaal 500 meter dat je wandelt, krijg je een 
coin. Elke extra 1,5km die gelopen wordt, wordt steeds met een extra coin 
beloond”, aldus Serge van den Berg van Fynch Mobility.

En dan is er ook de OV-buiten-de-spits-coin. Om mensen te bewegen buiten de 
spits om het ov te nemen, als de kans op besmetting kleiner is. Overigens is het 
assortiment van de members only Fynch Shop, waar de coins kunnen worden 
ingewisseld, uitgebreid met meer producten die ook thuis te gebruiken zijn. 
“Denk aan een Pathé filmtegoed voor thuis, toffe speakers of sporthorloges”, 
aldus Van den Berg. 

Corona challenges
Tijdens de lockdown lanceerde Fynch tevens diverse nieuwe, creatieve 
challenges. Zoals ‘sportief binnenshuis’. Bij een half uur bewegen binnenshuis, 
was er een coin te winnen. Bonuscoins waren er te winnen voor (foto’s van) 
‘goede doelenwerk’, leuke ideeën om de lockdown dragelijker te maken of als 
er een nieuwe hobby werd ontdekt. Maar inmiddels zitten we in de post-corona 
lockdown, benadrukt Van den Berg.  “Om die post-corona-mobiliteitsarena te 
betreden, lanceren we daarom weer enkele innovaties. Want wij zijn eigenlijk 
continu bezig met het zoeken naar oplossingen voor werknemers en hun 
organisaties.”

Thuiswerk coin
Zo is er nu de Fynch Thuiswerk-coin. Want één van de positieve effecten van 
de coronacrisis is dat veel mensen de voordelen van thuiswerken hebben 
ontdekt. Er is een gewoonte doorbroken, waardoor er ruimte is voor blijvende 

verandering. Van den Berg: “Als we in de anderhalvemetersamenleving blijven 
werken, is thuiswerken een belangrijk wapen tegen overvolle kantoren. Daarom 
gaan wij thuiswerken belonen om op die manier werknemers te stimuleren ook 
na de lockdown regelmatig thuis aan de slag te gaan. Zo kunnen we jou en jouw 
organisatie helpen controle over de werkvloer te houden, waardoor werken in 
een veilige omgeving voor iedereen mogelijk blijft.”

Fietsen en carpoolen belonen
Ook verwacht Fynch dat in post-corona meer mensen gaan fietsen en toch ook 
meer de auto zullen nemen in plaats van het OV. Het risico op besmetting is in 
een auto is immers kleiner dan in het openbaar vervoer en op de fiets loop je 
natuurlijk het allerminste risco. Om te zorgen dat de uitstoot op het gebied van 
mobiliteit beperkt blijft, de druk op de Nederlandse snelwegen verlaagd wordt 
en een tekort aan parkeerplaatsen geen nieuwe zorg voor werknemers en 
werkgevers wordt, gaat Fynch ook carpoolen belonen. Om toch die verwachte 
extra automobiliteit in goede banen te leiden, komen er ook nieuwe modules 
van het online Prodrive Learning programma. Nieuwe onderwerpen met 
aandacht voor onder andere vermoeidheid in het verkeer, ADAS systemen, 
snelheid en remafstand, alles over bandenveiligheid, de juiste zitpositie, veilige 
stuurtechnieken en actieve en passieve veiligheidssystemen. Uiteraard is de 
content van de training toegespitst op de diverse aandrijfvormen (EV, hybride en 
conventioneel). Ook is er veel aandacht voor het rijden met en het zekeren van 
belading bij bestelauto’s.

Ook de Fynch-app gebruiken? Download Fynch in de App store of Google Play. 
Meer info www.fynchmobility.com

Fynch Mobility sleept u (op een Fynch-
manier) door de post-coronacrisis!

Nieuwe initiatieven bij Fynch: thuiswerk-coin en OV-buiten-de-spits-coin

Fynch beloont duurzaam reizen

Fynch helpt bedrijven, steden, zzp’ers en retailers bij het verduurzamen 
van mobiliteit en het verhogen van veiligheid op de weg. Door middel 
van slimme software tools en trainingen wordt gedragsverandering 
in gang gezet:

• Fynch Monitor (inzicht zet aan tot verbetering)
• Fynch app (gamification en rewards)
• ProDrive Learning (trainen)

Bezoek de website: www.fynchmobility.com 
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Voor Nederland wordt Louwman Group de 
exclusieve Retail Partner voor het Chinese BYTON. 
Het eerste, volledig elektrische model, de BYTON 
M-Byte, is inmiddels te bestellen, maar komt pas in 
het tweede helft van 2021 op de markt. De start-up 
heeft een designcentrum in München, productie- en 
ontwikkelingsfaciliteiten in het Chinese Nanjing 
en een technologisch ontwikkelingscentrum in het 
Amerikaanse Silicon Valley.

In totaal zes landen wordt de BYTON leverbaar. 
Alleen in Nederland wordt Louwman 
verantwoordelijk. Daarvoor wordt een apart bedrijf 
opgezet, meldt Louwman. De overige landen die 
live gaan zijn Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, 
Frankrijk en Zweden.

Volgens het persbericht ontwikkelt en bouwt BYTON 
intelligente, premium elektrische auto’s voor de 
automobiliteit van de toekomst, waarin mobiliteit 
steeds meer een digitale, op netwerken gebaseerde, 
ervaring is. Hoe dat er precies uit komt te zien? De 
M-Byte, het eerste model van het merk, is een ruime 
SUV met een groot (48 inch) display aan boord, dat 
uiteenlopende vormen van connectiviteit mogelijk 
maakt. Er komen drie varianten: de ‘kleinste’ (272 pk) 
krijgt een accu van 72 kWh aan boord waarmee de 
auto zo’n 360 kilometer (WLTP) ver komt. De overige 
twee krijgen beiden een accu van 95 kWh (en 408 pk’s) 
waarmee de versie met 4WD een range krijgt van 435 
kilometer en die met alleen tweewielaandrijving 460 
WLTP-kilometers.

Volgens Eric Louwman, President Louwman Group 
is BYTON’s visie vanaf het begin gericht op de 
ontwikkeling van een ‘smart device on wheels’. 

“Wat goed aansluit op de snel veranderende 
toekomst van mobiliteit en mobiliteitsdiensten. 
Daarom kiest BYTON heel bewust voor Louwman 
Group als Retail & Service Partner voor Nederland. 
Naast onze automotive activiteiten zijn wij ook 
zeer actief met innovatieve mobiliteitsvormen. Met 
recente investeringen in de Mobiliteitsfabriek (MIG), 
Fietsvoordeelshop.nl en WeGo carsharing zijn we die 
fors aan het versnellen. We kijken enorm uit naar 
deze kans om vanuit een nieuwe organisatie dit merk 
in Nederland te introduceren. 

Onze ervaring met online retailer Auto.nl komt hierbij 
goed van pas.”

Exacte prijzen zijn nog niet gecommuniceerd maar zal 
naar verluidt vanaf 55.000 euro zijn.

Kia vindt dat plug-in hybrides een vergelijkbare 
4.000 euro stimulans verdienen als volledig 
elektrische auto’s. Het komt daarom met een plug-in 
bonus van 4.000 euro voor particulieren en klein 
zakelijke rijders met een wagenpark van 
maximaal 10 auto’s.

Kia heeft momenteel drie plug-in hybrides in haar 
gamma: de XCeed, Ceed Sportswagon en Niro 
Plug-in Hybrid. Binnenkort wordt het uitgebreid 
met de nieuwe Sorento, die eveneens als hybride en 
plug-in hybride naar Nederland komt. Voor zakelijke 
rijders moeten de plug-ins passen in de steeds 
verder aangescherpte leaseregelingen waarin de 
verduurzaming van het zakelijke wagenpark een 
belangrijke rol speelt. Maar ook particulieren moeten 
om: de stekkerversies van de Niro, XCeed en Ceed 
Sportswagon (tot zo’n 50 kilometer elektrisch rijden) 
koppelen hun lage verbruik aan een korting van 
50% op de wegenbelasting (MRB) tot 2025 en aan nu 
dus scherpere aanschafprijzen. Dankzij de nieuwe 
vanafprijs van 30.495 euro is de Ceed Sportswagon 
Plug-in Hybrid momenteel zelfs de goedkoopste plug-
in hybride op de Nederlandse markt. De Niro Plug-in 
Hybrid (vanaf 32 mille) is nu (tijdelijk) maar 600 euro 
duurder dan de Niro Hybrid zonder stekker. Wat 
private leaseprijzen betreft: de XCeed Plug-in Hybrid 
is er, na aftrek van de plug-in bonus, vanaf 439 euro 
per maand (60 mnd/10.000 km).

De drie plug-ins van Kia combineren een 1,6-liter 
‘Kappa’ viercilinder GDI-benzinemotor met een 
44,5 kW sterke elektromotor die wordt gevoed 
door een lithium-polymeer-accu van 8,9 kWh. 
Het systeemvermogen van de aandrijflijn, die is 
gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele 
koppeling, bedraagt 104 kW/141 pk. Er zijn de nodige 
features die helpen de elektrische actieradius te 
optimaliseren. Zo deactiveert de ‘Driver Only’ functie 

van de klimaatregeling alle luchtstromen in de 
cabine, behalve die rondom de bestuurder. Hiermee 
vraagt het systeem minder energie van de accu, 
terwijl de temperatuur op de bestuurderspositie op 
de gewenste temperatuur blijft. Het ‘Driver Only’-
systeem van Kia sluit niet alleen de luchtroosters 
maar zet ook zo nodig ventilatoren uit.

Kia geeft 4.000 euro ‘subsidie’ op plug-in hybrids

Louwman Group haalt elektrische  
BYTON naar Nederland
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Evoque en Discovery 
Sport nu ook als 
plug-in hybride

De nieuwe Range Rover Evoque en Land Rover 
Discovery Sport zijn voortaan ook leverbaar 
als Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. De 
elektrische actieradius bedraagt zo’n 66 kilometer, 
de gemiddelde uitstoot slechts 32 g/km. Beide zijn 
per direct te bestellen voor prijzen die beginnen 
bij 55.230,- euro.

De Plug-in Hybride-versies van de Range Rover 
Evoque en Land Rover Discovery Sport krijgen de 
aanduiding P300e. Beiden combineren ze een 1.5 liter 
3-cilinder benzinemotor (147 kW/200 pk) met een 
elektromotor (80 kW/109 pk). Die is geïntegreerd in 
de achterwielophanging en haalt zijn energie uit een 
lithium-ion batterij (15 kWh) die onder de achterbank 
zit. De Range Rover Evoque P300e accelereert in 6,4 
seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De Land 
Rover Discovery Sport P300e doet hier slechts 0,2 
seconden langer over. Beide SUV’s kunnen tot een 
snelheid van 135 km/uur volledig elektrisch rijden.
De Range Rover Evoque P300e heeft een CO2-
emissie van slechts 32 g/km gemiddeld (WLTP). De 
elektrische range bedraagt tot 66 kilometer. Het 
brandstofverbruik is een indrukwekkende 1,4 l/100 
km gemiddeld. De Land Rover Discovery Sport P300e 
komt op alleen elektrokracht tot 62 kilometer ver. 
Het brandstofverbruik is 1,6 l/100 km gemiddeld. De 
CO2-uitstoot bedraagt slechts 36 g/km gemiddeld. De 
auto’s kunnen aan een gewoon stopcontact worden 
opgeladen via een speciale laadkabel. Mode 2. Het 
duurt dan 6 uur en 42 minuten voordat de accu vol 
is. Met de laadkabel Mode 3 gaat laden sneller, in 
slechts 1 uur en 24 minuten is de batterij 80% vol. 
Deze laadkabel is geschikt voor een wallbox of 
openbaar laadpunt van 7 kW (AC, wisselstroom). 
Met het groeiende aantal openbare DC-laadpunten 
(gelijkstroom) is de batterij het snelst op te laden, 
namelijk met 32 kW in een halfuur (80% van 
de capaciteit).

De Mazda3 is gekozen tot World Car Design of the 
Year 2020, een aparte categorie bij de World Car 
Awards (WCA). Het is de tweede keer dat een Mazda 
deze titel pakt, na de MX-5 in 2016. De award vormt 
een fraaie bekroning van het honderdjarig bestaan 
van de onderneming dit jaar.

Bij ontvangst van de prijs toonde Akira Marumoto, 
President en CEO van Mazda Motor Corporation, 
allereerst zijn medeleven aan iedereen die door het 
coronavirus is getroffen. Verder zegt hij vereerd te 
zijn met de prijs in ‘dit speciale jaar van het 100-jarig 

jubileum van de oprichting van onze onderneming’. 
“We zullen onze klanten unieke producten, designs, 
technologieën en rij-ervaringen blijven bieden”.
Mazda’s Kodo designtaal, zoals deze voor het eerst 
in 2010 werd geïntroduceerd, moet de vitaliteit in 
een auto uitstralen, zonder dat deze in beweging 
is. Een soort gecontroleerde levendigheid. Vooral 
dit element bleek de drijvende kracht te zijn achter 
de meermaals bekroonde styling van de huidige 
Mazda-reeks. De Mazda3, gelanceerd in 2019, toont 
de doorontwikkeling van deze Kodo designtaal, met 
een focus op een minimalistische, minder-is-meer 

esthetiek, geïnspireerd op de meest pure tradities 
van de Japanse kunst. De World Car Awards is een 
jaarlijkse verkiezing door een jury van 86 auto-
journalisten uit 25 landen. Winnaar is dit jaar een 
auto die hier in Nederland niet wordt verkocht: de Kia 
Telluride, een grote SUV. Kia won ook in de categorie 
World Urban Car met de Kia Soul EV. Porsche won 
met zijn elektrische Taycan maar liefst in twee 
categorieën, die van World Luxury Car en World 
Performance Car.

Na een pilot in 2018 heeft BMW sinds eind maart 
officieel een nieuwe functie voor BMW plug-in 
hybride modellen beschikbaar: de eDrive Zones. De 
PHEV schakelt dan in steden automatisch over op 
elektrische modus. Beschikbaar in de vier grootste 
steden van Nederland: Rotterdam, Utrecht, Den 
Haag en Amsterdam. BMW Group plug-in hybrides 
komen inmiddels al tot 90 kilometer op een 
acculading (BMW xDrive45e).

Het concept van eDrive Zones komt voort uit de 
succesvolle Electric City Drive pilot in samenwerking 
met Gemeente Rotterdam en de Erasmus 
Universiteit. De eDrive Zone in Rotterdam moet 
aansluiten bij de ambitie van de gemeente om 
een nul-emissie-binnenstad te creëren. Bij het 
binnenrijden van de eDrive Zone schakelt de BMW 
automatisch over naar de volledig elektrische 
rijmodus. De bestuurder ontvangt een melding bij 
het passeren van een eDrive Zone grens, zowel bij 
binnenkomst als bij het verlaten. De puur elektrisch 
afgelegde afstand betekent ook een hogere efficiëntie 
en lagere gebruikskosten voor de klant, benadrukt 
BMW. Dit geldt in het bijzonder voor stadsverkeer, 
waar elektrische aandrijving efficiënter is dan een 
verbrandingsmotor.

De eDrive Zones zijn geografische gebieden die door 
BMW Group met behulp van GPS-coördinaten zijn 
gedefinieerd, zo ontstaat een zogenaamd ‘geo-fence’. 
De grootte verschilt per stad, maar de diameter van 
het gebied ligt altijd tussen de 10 en 20 kilometer 
en omvat in elk geval de binnenstad waar zich 
knelpunten voor luchtkwaliteit kunnen bevinden. 
Rotterdam bepaalde in samenspraak met BMW Group 
de uiteindelijke vorm van hun eDrive Zone, waarbij de 
ringweg (A20, A16, A15 en A4) de afgrenzing vormt.

BMW Points
De eDrive Zones app (waardoor de auto de zones 
herkent) wordt automatisch ‘over the air’ naar de 
daarvoor geschikte BMW plug-in hybrides gestuurd. 
Alle beschikbare eDrive Zones zijn dan zichtbaar en 
staan standaard ‘aan’. Nederland is een van de zes 
landen waar eDrive Zones voor het eerst in gebruik 
worden genomen, de andere zijn: Duitsland, Frankrijk, 
België, Oostenrijk en Zwitserland. Vanaf juli 2020 
introduceert BMW Group bovendien BMW Points, die 
de bestuurder van de BMW plug-in hybride verzamelt 
met elke elektrisch afgelegde kilometer – waarbij de 
kilometers bínnen de eDrive Zone extra zwaar tellen. 
Deze punten kunnen vervolgens worden ingewisseld 
tegen bijvoorbeeld laadtegoed en andere vormen van 
beloning. Volgens Stefanie Wurst, algemeen directeur 
BMW Group Nederland, zijn plug-in hybrides voor 
veel klanten de ideale overgangstechnologie naar 
volledig elektrisch rijden. “Ze vormen een eerste 
kennismaking met elektrisch rijden en kunnen zo een 
gedragsverandering teweegbrengen.”
Vorig jaar groeide het aantal PHEV-registraties ten 
opzichte van 2018 met 48% en dit jaar verwacht BMW 
dat 1 op 5 verkochte modellen geëlektrificeerd zal 
zijn, waarbij PHEV’s de sterkste groei zullen laten 
zien. Nu al zijn er 13 BMW Group plug-in hybrides 
naast de twee volledig elektrische modellen, de BMW 
i3 en MINI Electric. Bij BMW moet uiteindelijk in één 
en dezelfde fabriek op één platform alle aandrijflijnen 
kunnen worden gebouwd. De eerste auto waarin deze 
strategie volledig tot uiting komt, is de BMW X3 met 
benzine en dieselmotoren, plug-in hybride aandrijflijn 
en vanaf eind dit jaar volledig elektrische aandrijving 
– de iX3.

Mazda3 wint World Car Design of the Year 2020

BMW Group zet eDrive Zones aan
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Ford zegt op missie te zijn om auto’s stiller te maken 
met nieuwe ‘fluisterstrategie’. Zo is de nieuwe Kuga 
Plug-In Hybrid ook leverbaar met Fords Active Noise 
Control technologie. Eens een persbericht binnen van 
een nieuwe auto waar het niet gaat over aantallen 
ronkende pk’s maar over decibellen… Bijzonder.

Ford heeft daarbij ook schematisch enkele 
‘herriemakers’ afgebeeld en zelfs een overzicht van 
enkele Ford-modellen uit het verleden. Uit een test 
bleek dat inzittenden van de nieuwe Ford Kuga Plug-
In Hybrid geluidsniveaus in de auto ervaren die maar 
een kwart zijn van de niveaus die werden ervaren 
door hun grootouders in een Ford Anglia uit 1966. 
Ter verduidelijking: de meeste mensen ervaren een 
geluid twee keer zo hard als een ander geluid bij een 
toename van ongeveer 10 decibel. Makkelijk is het 
overigens niet al die geluidsbronnen in een auto aan 
te pakken. Maar zoals de vergelijking met de Anglia al 
aangeeft: waar bestuurders ooit moesten schreeuwen 
om zichzelf verstaanbaar te maken boven een 
bepaalde snelheid, zijn moderne auto’s een oase van 
rust: gesprekken en muziek zijn makkelijk hoorbaar, 
zelfs bij een laag volume.

Toch is er nog een wereld te winnen, denken de 
Ford ingenieurs. Het is uiteindelijk een optelsom 
van veel kleine geluidsverbeteringen in de auto die 
samen een groot verschil maken. Lange ritten zijn 
daardoor comfortabeler en minder vermoeiend 
voor bestuurder en passagiers. Voor de nieuwe 
Kuga zijn zaken onderzocht van wielophanging 
tot de portierafdichtingen. Perforaties in de leren 
bekleding van de stoelen hebben bovendien voor 
een reductie van het totaal aan vlakke oppervlakken 
in het interieur gezorgd, waardoor geluid wordt 
geabsorbeerd in plaats van weerkaatst. Ook zijn er 

onder de carrosserie van het voertuig aerodynamisch 
gevormde geluidsschilden geplaatst die helpen 
voorkomen dat weggeluid en windruis binnendringen. 
Holle ruimtes in de carrosserie panelen – waar 
bekabeling en componenten achter kunnen worden 
verborgen die van het ene deel van de auto naar 
het andere lopen – zijn kleiner en smaller om de 
luchtstromen in de carrosserie te beperken.

Ruisonderdrukkende hoofdtelefoons
Ford-technici zijn daarnaast meer dan drie jaar bezig 
geweest met het testen van 45 verschillende banden 
op allerlei oppervlakken, van glad asfalt tot ruw beton 
en kasseien, in natte en 
droge omstandigheden 
en met verschillende 
snelheden, om de exacte 
specificatie te vinden die 
het weggeluid tot een 
minimum beperkte, maar 
wel voor veel comfort en 
grip zorgde. De hele set aan 
maatregelen staat eigenlijk 
los van Fords Active Noise 
Control technologie, 
waarmee het merk al 
enige tijd experimenteert. 
Het systeem werkt 
net als de populaire 
ruisonderdrukkende 
hoofdtelefoons: 
ongewenst laagfrequent 
geluid in het interieur 
wordt gedetecteerd via 
strategisch geplaatste 
microfoons en 
gecorrigeerd door een 

tegengestelde geluidsgolf uit het B&O audiosysteem.

En natuurlijk zorgt de mogelijkheid om zonder 
benzine- of dieselmotor te rijden voor stillere ritten. 
Nu is de Kuga niet vol-elektrische maar een plug-in 
hybride met een 14,4 kWh lithium-ion accu. Met de 
selecteerbare rijmodus EV Now kan de benzinemotor 
uitgeschakeld worden, waardoor de auto alleen op 
de accu en de elektromotor loopt. Dat zorgt voor een 
geluidsniveau in de auto van maar 52 dB(A) in officiële 
tests – vergelijkbaar met het geluid van lichte regen.

Ford op fluisterstrategie…

Wie een Hyundai KONA Electric of IONIQ Electric 
koopt of leaset, kan nu bij de Hyundai-dealer een 
laadpunt met bijbehorende laadpas van Vattenfall 
aanschaffen. Het laadpunt – een compleet alles-in-
1-pakket – wordt op locatie geïnstalleerd.

Hyundai wil in 2025 het groenste automerk ter 
wereld zijn, elektrische mobiliteit speelt daarin 
een sleutelrol. Het zocht daarbij een leverancier 
die meedenkt en bereid is mee te investeren in 
infrastructuur, zegt Berend Jan Hoekman, algemeen 
directeur van Hyundai Motor Nederland. “Zo zijn 
wij bij Vattenfall uitgekomen. Samen kunnen we de 
klanten die elektrisch gaan rijden volledig ontzorgen, 
zodat elektrisch rijden net zo simpel wordt als rijden 
met een benzine- en dieselauto.”

Hyundai biedt via Vattenfall louter 
toekomstbestendige 3-fase 32A-laadpunten aan 
die laadsnelheden tot 22 kW ondersteunen, zodat 
berijders het maximale kunnen halen uit hun 
elektrische Hyundai. Het laadpunt is ook geschikt 
voor nieuwe Hyundai-modellen die met nog hogere 
laadsnelheden zullen worden geleverd. “Wij merken 
bovendien dat een klant snel verdwaalt in de jungle 
van laadeenheden, installateurs en onvoorziene 
kosten. Vattenfall levert duidelijkheid en service en 
denkt toekomstgericht”, aldus Hoekman.

Verrekend met de werkgever
Hyundai biedt twee laadpakketten aan die 
onder andere voorzien zijn van ‘Dynamic Home 
Load Balancing’. Dit zorgt ervoor dat het 

elektriciteitsnetwerk van het woonhuis niet wordt 
overbelast en er geen (toekomstige) aanpassingen 
nodig zijn in de meterkast. Het basispakket is 
er vanaf 959 euro en 7 euro per maand voor een 
zogenaamd Smart-abonnement. Dat betekent: geen 
omkijken naar administratieve beslommeringen van 
de oplaadtransacties. De rekening wordt eenvoudig 
verrekend met de werkgever. Een premiumpakket 
kost 1.759 euro en is bijvoorbeeld inclusief 10 
meter graafwerk en herbestrating en 5 jaar Smart-
abonnement en roaming.

Vattenfall zegt de ambitie te hebben om dit jaar nog 
zo’n duizend laadboxen te plaatsen voor Hyundai. 
De energiereus heeft samen met partners een van 
de grootste oplaadnetwerken in Europa gebouwd: 
InCharge, met in totaal 15.000 oplaadpunten. Het 
netwerk is actief in Nederland, Duitsland, Zweden, 
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en zal naar 
meer markten worden uitgebreid. Hyundai en 
Vattenfall werken ook gezamenlijk aan een propositie 
om in de toekomst energie terug te leveren aan het 
netwerk. Hyundai investeert de komende vijf jaar 
87 miljard euro in nieuwe elektrische modellen en 
nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Hyundai gaat samenwerking 
aan met Vattenfall

Auto
Ford Anglia uit 1966
Ford Cortina uit 1970
Ford Cortina uit 1982
Ford Mondeo uit 2000
Ford Kuga Plug-In Hybrid uit 2020

Max. Aantal decibellen dB(A)
89 (89,4)
81 (80,9)
79 (78,5)
77 (77,3)
69 (69,3)
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Hoewel nog een concept – de auto komt pas 
volgend jaar op de markt – zegt Dacia dat hun 100% 
elektrisch aangedreven Spring de voordeligste 
elektrische auto van Europa wordt. De Roemeense 
autobouwer, onderdeel van Renault, belooft een 
actieradius van ruim 200 kilometer volgens WLTP. 
Het maakt hem ‘ideaal’ als deelauto.

De Dacia Spring is een 100% elektrisch aangedreven 
stadsauto met vijf portieren, vier zitplaatsen en 
een eenvoudige instap, meldt het persbericht. 
Deze ‘showcar’ is bovendien geheel in lijn met de 
visie van Groupe Renault ontworpen om betaalbare 
en duurzame mobiliteit voor iedereen te bieden, 
zonder de waarden en filosofie van Dacia uit het 
oog te verliezen. Kortom, een robuust voertuig 

dat niet alleen particulieren maar ook zakelijke 
rijders moet overtuigen, aldus Dacia. Maar vooral 
ook de aanbieders van mobiliteitsdiensten zoals 
autodeelbedrijven. De auto is goedkoop (voor een 
EV), robuust, biedt plaats aan vier volwassenen, 
heeft vijf portieren, is ‘SUV-achtig’ hoog (makkelijke 
instap!) en dus elektrisch (geen uitstoot!) met lage 
onderhoudskosten en is gemakkelijk op te laden, zo 
belooft ons Dacia. De range van ruim 200 kilometer 
is daarbij heel acceptabel. Overigens heeft Groupe 
Renault in deze markt al de grootste vloot elektrische 
deelauto’s (7.800 stuks van Renault ZOE, Kangoo Z.E. 
en Twizy) in Europa, benadrukt de autobouwer.

Volledig elektrische Dacia Spring 
wordt de ideale deelauto

De SUPERB iV is het eerste model van ŠKODA dat in 
Nederland leverbaar is onder het nieuwe submerk 
‘iV’, dat symbool staat voor de geëlektrificeerde 
modellen van ŠKODA. Binnenkort valt daar ook de 
volledig elektrische CITIGOe onder en medio dit jaar 
de plug-in OCTAVIA. Voor 2022 moeten er meer dan 
tien volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven 
ŠKODA’s zijn.

De SUPERB iV bijt dus het spits af. De auto staat nu in 
de showroom. De auto heeft een 1.4 TSI benzinemotor 
(115 kW/156 pk) – gekoppeld aan een zestraps DSG-

transmissie – en een 85 kW sterke elektromotor in 
het vooronder. Samen goed voor 160 kW/218 pk en 
een maximumkoppel van 400 Nm. De accu is 13 kWh 
groot en zorgt voor een elektrische actieradius van 55 
kilometer (WLTP). Het totale rijbereik in combinatie 
met de verbrandingsmotor is 850 kilometer, meldt 
ŠKODA.

Prijzen beginnen bij 42.450 euro voor de SUPERB 
iV HATCHBACK Business Edition. Als COMBI is de 
SUPERB iV (Business Edition) te bestellen vanaf 
43.450 euro. Daarbij ook een Shuttel laad- én 

mobiliteitspas. Daarmee kan niet alleen worden 
geladen maar ook gebruik worden gemaakt van 
andere vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s, een 
taxi of het OV. Medio 2020 komt ook OCTAVIA iV op 
de markt met een gecombineerd vermogen van 204 
pk. Ook komt er een versie met een 48 volt mild-
hybride systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat energie 
recupereert tijdens het afremmen wat uiteindelijk 
resulteert tot een lager brandstofverbruik. Deze 
versie levert een vermogen op van 110 pk.

ŠKODA trapt af met elektrisch submerk iV 
(inclusief Shuttel mobiliteitspas)
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Het Fleet Event is een van de weinige evenementen waarbij alles is gericht 
op de eindverantwoordelijke voor wagenparken, van hr-medewerkers tot 
mobiliteitsmanagers, van ceo’s tot facility. Voor deze primaire doelgroep is het 
event (geen beurs!) gratis te bezoeken. De samenwerking met Fleet & Lease en 
de online titel TrendsinAutoleasing en de ‘adressenleverancier’ Smart Profile 
zorgt voor een continue aanwas van nieuwe bezoekers. De editie van maart 
is door de coronamaatregelen komen te vervallen. Terwijl het programma als 
een huis stond. Thema dit keer: Masters of MBLTY! Met diverse topsprekers uit 
de mobiliteitswereld. Kleine greep uit het programma: Hoe implementeer je 
de leasefiets in het mobiliteitsbeleid? (Spoiler alert: het blijkt nog ingewikkeld 
ondank de nieuwe bijtellingsregels). Hoe maak je alle mobiliteit in één klap CO2-
neutraal? Het kan! Weer helder het bos willen zien door alle laadpaalbomen? 
Of misschien waterstof ‘tot nadenken’ nodig hebben? Speciale EV-leaseregeling 
moeten optuigen?

De editie wordt nu naar 30 oktober verplaatst en zal uiteraard vooral in het teken 
van het (post) corona mobiliteitstijdperk staan. Een eerdere enquête uitgevoerd 

door de organisatie onder de al ruim 250 ingeschreven fleetmanagers, wees uit 
dat aan die informatie veel behoefte is. Daarom wil de organisatie ook binnenkort 
van start gaan met online events: webinars, studiogesprekken of andere 
onlinepresentaties. Waarbij ook aandacht voor netwerken en ‘persoonlijke 
kennisgesprekken’. Daarvoor wordt nu een nieuw platform ingericht. 
Voor (potentiele) partners biedt de nieuwe opzet veel nieuwe mogelijkheden, 
denkt Patrick van Tilburg, organisator van het Fleet Event. Er is momenteel 
veel innovatie in de branche, een nieuwe dynamiek die voor ongekende 
mogelijkheden zorgt. “Online kunnen we die nieuwe dynamiek prima faciliteren, 
al dan niet in een webinar of in een studio met live gesprekken. Maar ook: 
live polls, chatfuncties, leadgeneratie en retargeting op deelnemers. Het zijn 
allemaal middelen die kunnen worden ingezet. Hiermee zetten we de transitie in 
naar een hybride eventconcept. Wat we ook wel noemen: Het Nieuwe Live!”

Meer weten over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@expomotion.nl. 

Het jaarlijkse Fleet Event, met Fleet & Lease als mediapartner, is uitgesteld 
tot 30 oktober. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan een hybride 
event: online sessies afgewisseld met fysieke bijeenkomsten. En dat biedt 
mogelijkheden voor zowel doelgroep als voor partners!

Fleet Event: op naar 
‘Het Nieuwe LIVE’!

Patrick van Tilburg

Maxomotive (elektrische Maxus) breidt uit

De kersverse Nederlandse importeur van het Chinese elektrische bestel- 
wagenmerk Maxus breidt uit met een nieuw opgezet Nederlands hoofdkantoor 
in Amstelveen en het aanstellen van officiële Maxus-dealers. 

Ondertussen zijn 
er vijf Nederlandse 
dealers aangesteld 
van Born tot aan 
Heerhugowaard 
met ruim vijftien 
verkoop- en  
servicepunten. Gelet 
op het aankomende 
productoffensief 
waarbij later dit 
jaar een 5-6.5m3 
compleet elektri-
sche bestelwagen, 
de eDeliver 3, op de markt zal komen een belangrijke stap.  
Begin volgend jaar komt er > 10m3 grotere broer op de markt ter vervanging van 
de huidige Maxus EV80. Ook als Chassis waar enorm veel vraag naar is.

Door de COVID-19 situatie is de noodzaak voor last mile delivery van  
producten bij de mensen thuis zonder bezoek aan fysieke winkels en de roep om 
een versnelde vergroening in de logistiek, met name binnenstedelijk, nog  
actueler en urgenter geworden.Voor meer informatie kunnen bedrijven zich  
wenden tot www.Maxusmotors.nl om de dealer in hun buurt te benaderen of 
direct contact opnemen met Lou Jedeloo, Country Manager Maxomotive  
Nederland, op het kantoor in Amstelveen.

Ahold is begonnen met de eerste twee 
voertuigen van Maxus.
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“We zijn alert”

KwikFit wil rol spelen in 
veranderende mobiliteit

Het is business as usual bij de KwikFit-vestigingen. Onderhoud, bandenwissels, 
airco’s vullen en reinigen; het gaat allemaal door. “Alleen nu even een tandje 
lager”, zegt Pieter Bikker, “Maar wat belangrijker is dat naast de megatrends, 
die er al zijn, er nu eentje bijkomt, namelijk dat mensen inzien dat ze niet meer 
voor iedere meeting in een auto, trein of vliegtuig hoeven te stappen. Tot nu toe 
had je verschillende modaliteiten: de auto, fiets, trein, vliegtuig. Allemaal vormen 
van mobiliteit. Daar kun je er nu een aan toevoegen, namelijk geen mobiliteit.”
Bikker voegt er aan toe dat het niet zo’n vaart zal lopen: “Men ontdekt dat je met 
allerlei digitale middelen prima kunt communiceren, maar de rol van de auto 
zal natuurlijk blijven. In een andere vorm, maar hij verdwijnt niet. Maar je moet 
ook voor andere ontwikkelingen je ogen niet sluiten: de overbelaste steden, die 
steeds meer verkeersluw worden gemaakt. Dat is een belangrijke trend die juist 
nu een extra impuls krijgt. Het zijn trends, megatrends die zich langzaam maar 
uiteindelijk wel concreet ontwikkelen.”

Voor KwikFit is het zaak om tijdig op die ontwikkelingen in te spelen. “Er zijn 
bedreigingen maar ook kansen en wij moeten zorgen dat we met ons merk, onze 
techniek en faciliteiten daar iets mee kunnen. Onze rol die we nu in de markt 
hebben kunnen wij verbreden. Ja, dan denk ik ook aan het onderhouden van 
allerhande elektrische voertuigen naast personenwagens.”
Zo ver is het nog niet, want de groei van het aantal EV’s vereist voorlopig 
aandacht. “De ontwikkeling van de elektrische auto gaat inmiddels redelijk 
voorspelbaar. We moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn, want het zal impact 
hebben op het automotive businessmodel. Onze monteurs worden nu getraind 
voor basiskennis EV. Binnen een jaar is iedereen daartoe gecertificeerd en 
zullen we over de nodige equipment beschikken. Verdere specialisatie, zoals 
het kunnen werken aan de aandrijflijn en de batterijen, dat gaan we in een later 
stadium doen. Daar is nu nog onvoldoende vraag naar. Het is dan logisch om dat 
meer specialistische werk uit te voeren op speciaal geselecteerde locaties of met 
mobiele specialisten.”

Voor het overige blijft het totale dienstenpakket van KwikFit uiteraard 
gehandhaafd. En dat geldt ook voor het aantal locaties. Bikker: “Er zijn nog 
enkele witte vlekken in het land. We hebben bijvoorbeeld een aantal jaar geleden 
Zeist ingevuld. De locaties in het centrum van de grote steden is een vraagteken. 
De stadsvestigingen zijn ons zeer dierbaar, maar wat ik al noemde: als de 
binnensteden verkeersluw worden, wat gebeurt er dan mee. Maar misschien 
kunnen die juist een belangrijke rol vervullen voor de zogenaamde ‘last mile’ 
voertuigen. We zien daar wel mogelijkheden. Voor auto-onderhoud blijft het 
belangrijk dat je in de buurt van je huis of werk terecht kunt.”
De werkzaamheden verschillen niet zozeer: banden, uitlaten, APK, airco, 
onderhoud. En niet te vergeten autoruiten, een vakgebied dat KwikFit enkele 
jaren geleden met groot succes introduceerde.
“Daar zijn we zeker trots op. Ons idee om met mobiele units vanuit de KwikFit-
garages ruiten te repareren of te vervangen is een succes en de sterkste groeier 
in ons assortiment. Het marktvolume in ruiten daalde de afgelopen jaren maar 
wij hebben toch een groter volume en daarmee ook marktaandeel verworven”, 
aldus Pieter Bikker, die ook constateert waarom die groei zo groot is: “Onze 
propositie is gericht op kwaliteit. We werken alleen met OE-gespecificeerde 
ruiten. Onze mensen die met de mobiele units door het land rijden, doen 
de hele dag niet anders en zijn heel ervaren. Ze beschikken bovendien over 
goede apparatuur. Het is een businessmodel ook zonder grote extra kosten 
omdat bestaande KwikFit-garages er niet voor hoeven te investeren. En onze 
leverancier Pilkington doet de bevoorrading. Er zijn geen dure commercials. 
Dat is ‘waste’ binnen een model van gestuurde schadestroom, dus behalen 
we hiermee een kostenvoordeel oftewel lagere prijs. Voor verzekeraars en 
leasemaatschappijen is dat aantrekkelijk want een lagere kostprijs betekent ook 
een lagere schadelast.”

 In de toekomst voorziet Bikker naast de elektrificatie nog een andere 
ontwikkeling, namelijk de komst van tal van nieuwe merken. “Je ziet het nu met 
de Polestar van Volvo maar er komen straks merken op de markt waar je nog 

nooit van hebt gehoord. Bestaande autofabrikanten hebben 
nu een eigen infrastructuur. Dat hebben die nieuwe Aziatische 
merken niet. Trouwens, ook de Polestar wordt niet via dealers 
verkocht. Dat wordt dus heel interessant. Ook voor ons.”

Uiteraard kijkt de KwikFit-directeur naar het effect voor 
zijn organisatie en waar KwikFit in die ontwikkelingen 
een rol kan spelen. Ook voor de consument, ook voor 
leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders en ZZP’ers en 
hun bestelbussen. Tot slot: “Als KwikFit is het nu nog gewoon 
recht zo die gaat. Maar…we zijn alert op mogelijkheden die 
bij onze bestaande concepten passen. De veranderingen in 
onze markt ondergaan een evolutionair proces waarin wij mee 
bewegen, maar daarin willen wij dan wel net iets beter zijn…”

KwikFit Autoservice ontkomt niet aan de elektrificatie van het 
wagenpark. De eerste monteurs worden opgeleid om straks vanuit 
elk van de honderd vestigingen het juiste onderhoud en service 
te verlenen. Het is in feite de opmaat naar een nieuwe tijd waarin 
verschillende vormen van mobiliteit een meer prominentere rol 
kunnen gaan spelen, verwacht Pieter Bikker, directeur van KwikFit 
Zakelijk. “Een waarschijnlijk gevolg van de corona-crisis is dat het de 
verandering van de mobiliteitsbehoefte zal versnellen.”
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ADAS-kalibratie in slechts een
paar minuten

De moderne auto is een complex geheel van 
samenwerkende systemen. Steeds meer auto’s 
beschikken over geavanceerde rijhulpsystemen die 
bestuurders helpen veiliger te rijden. Nieuwe tech-
nieken volgen elkaar hierbij in steeds hoger tempo 
op. Rijstrookherkenning, adaptieve cruise control, 
verkeersbordherkenning, autonoom remmen, dode 
hoekwaarschuwing, etc. Het aantal ADAS-syste-
men dat de afgelopen jaren is geïntroduceerd is 
enorm. En het einde van deze elektronische evolu-
tie is, met het oog op volledig autonoom rijden, nog 
lang niet inzicht. Vanaf 2022 zal in het kader van 
Europese regelgeving iedere nieuwe auto verplicht 
uitgerust zijn met ADAS-sensoren. 

Om er voor te zorgen dat de automobilist kan 
blijven vertrouwen op de ADAS-systemen dienen 
deze in geval van schade of aanpassing van het 
voertuig zorgvuldig gekalibreerd te worden. Zelfs 
een relatief kleine parkeerschade kan namelijk van 
grote invloed zijn op de werking van het ADAS-sys-
teem in de auto.

Mahle TechPro® Digital ADAS-systeem 
Equipment Group Holland te Sliedrecht biedt als to-
taalleverancier voor de werkplaats verschillende op-
lossingen voor het kalibreren van ADAS-systemen. 
We vragen Philip van Houwelingen, commercieel 
directeur van Equipment Group Holland, specifiek 
naar het onlangs aan het assortiment toegevoegde 
Mahle TechPro® Digital ADAS-systeem.

“Mahle is een kwaliteitsmerk op het gebied van 
diagnostische gereedschappen, met meer dan 16 
jaar ervaring. Het unieke aan het Mahle TechPro® 
Digital ADAS systeem is het gepatenteerde dynami-
sche kalibratiepaneel wat het continue wisselen van 
kalibratiepanelen en meetobjecten overbodig maakt. 
Op het 65 inch verrijdbare digitale kalibratiepaneel 
worden simpelweg de verschillende kalibratie- 
panelen getoond. Het niet hoeven wisselen van de 
kalibratiepanelen bespaart enorm veel tijd, ruimte 
en geld.” Aldus Philip van Houwelingen.
ADAS-Kalibratie in 6 eenvoudige stappen
Tijd om de proef op de som te nemen en zelf het 
Mahle TechPro® Digital ADAS systeem uit te testen. 
De kalibratie vind plaats in 6 eenvoudige stappen.

1)  Op het touchscreen van de Mahle TechPro® 
selecteren we aan de hand van merk en model 
het juiste voertuig. 

2)  Het systeem geeft duidelijke instructies over de 
opstelling. We volgen de instructies en plaatsen 
de wielklemmen op de velgen.

3)  Vervolgens plaatsen we de digitale zoeker, hierbij 
valt op hoe bijzonder handzaam het verrijdba-
re draagframe is. Eventuele afwijkingen in de 
opstelling worden door het systeem automatisch 
gecorrigeerd. 

4)  Met behulp van twee lasergestuurde afstands-
meters bepalen we de exacte afstand tot het 
voertuig. De gemeten waarden voeren we in op 
de Mahle TechPro®.

5)  Tot slot passen we op advies van het systeem de 
hoogte van het kalibratiepaneel aan met behulp 
van een afstandsbediening. Waarna het systeem 
aangeeft gereed te zijn om de kalibratie van het 
voertuig uit te voeren.

6)  Een simpele druk op het touchscreen start de 
kalibratie. Op het digitale kalibratiepaneel ver-
schijnen verschillende kalibratieschema’s. 

Binnen slechts 3 minuten is het voertuig volledig 
gekalibreerd. 

Het Mahle TechPro® Digital ADAS systeem werkt 
intuïtief, snel en is voorbereid op de toekomst. 
Geavanceerde software bevat de kalibratiedata van 
tientallen automerken en automodellen. Online 
updates zorgen er voor dat het systeem up-to-date 
blijft, waardoor altijd met de meeste recente gege-
vens kan worden gewerkt.
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Movida breidt internationaal uit

Movida, onder andere bekend van het zakelijke 
ritregistratieplatform Finder, opent een vestiging 
in Engeland. Het wil Nederlandse nuchterheid 
brengen in de traditionele Engelse markt, zoals 
directeur Ed Moné het verwoordt. Naast fleet-
management worden ook de telecom-activiteiten 
aldaar opgestart.

Het nieuws van de opening van het kantoor in 
Liverpool wordt nu ondergesneeuwd door de 
coronacrisis. Maar kansen ziet Moné wel degelijk 
op de Engelse markt. Allereerst met de (mobiele) 
telecomactiviteiten van het bedrijf. Movida beheert 
voor heel wat internationale bedrijven de telecom-
municatie. Wat ook weer nauw verweven is met 
voertuigtelematica. “Wij ondersteunen bedrijven bij 
alle aspecten van communicatie en telematica en 
houden medewerkers mobiel én zichtbaar”, aldus 
Moné. De Engelse markt is onder andere opge-
zocht omdat telematica in fleetmanagement vaker 
actief wordt ingezet door werkgevers. “Engelse 
werkgevers hebben meer verantwoordelijkheid 
voor hun werknemers als ze op de weg zitten. Dat 
heeft onder andere te maken met aansprakelijk-
heid. Daarom wil men er meer grip op.”

Daarnaast is Movida actief in de maritieme sector, 
heeft daar onlangs ook een keurmerk voor gekre-
gen van Hiswa, en heeft het een eigen installatie-
bedrijf MDP. Dat bedrijf wordt ingezet door onder 
andere fleetowners en leasemaatschappijen voor 
de inbouw van bijvoorbeeld carkits, voertuigvolg- 
en navigatiesystemen. Het biedt ook technische 
partnerondersteuning aan deelauto-platformen als 
WeGo en  GreenWheels. Maar wellicht belangrijker: 
MDP doet voor leasemaatschappijen en verzeke-
raars ook aan schadeherstel aan de technische 
systemen van de auto. Vooral na inbraken. En 
dat laatste neemt toe. Moné: “Niet alleen wordt 
er veelvuldig ingebroken in auto’s, de schadelast 
daarvan neemt daardoor fors toe. Steeds vaker 
worden complete navigatiesystemen en boardcom-
puters eruit getrokken waarbij er veel schade ont-
staat aan de bekabeling. MDP weet die te repareren 
zonder de dure kabelboom te moeten vervangen. 
Dat scheelt flink in de kosten.”

Ed Mone

Oproep FOCWA: laat schades herstellen!

FOCWA, de brancheorganisatie voor schadeher-
stelbedrijven, roept consumenten en bedrijven 
in Nederland op om, ondanks de coronacrisis, 
schades aan auto’s, caravans en campers te laten 
herstellen. Aangesloten FOCWA-bedrijven volgen 
de door FOCWA ontwikkelde coronaprotocollen. 
Dit zijn sectorbrede richtlijnen die het mogelijk 
moeten maken om ten tijde van de coronacrisis 
veilig en verantwoord door te werken. Nederlan-
ders kunnen dus met een gerust hart hun voertuig 
laten herstellen bij FOCWA-bedrijven. 

Door afnemend verkeer nemen schades, en dus 
de omzet voor schadeherstelbedrijven, snel af. 
Het werkaanbod bij FOCWA-bedrijven is drastisch 
geslonken. De vermindering van het aantal order-
intakes bij FOCWA-leden (tussen de 50% en 75%) 
hebben verstrekkende gevolgen. Het is daarom 
voor de schadeherstelsector van kapitaal belang 
dat ondernemers zo sterk mogelijk uit de crisis 
komen. Want enkel zo kan een doorstart worden 

gemaakt en kunnen bedrijven ook in de toekomst 
blijven inspelen op de toenemende complexiteit  
van voertuigen.
Femke Teeling, directeur FOCWA: “We merken 
dat consumenten aarzelen om schades te laten 
herstellen. Dat is echt nergens voor nodig. Samen 
met onze sociale partners hebben we hard gewerkt 
aan zogenaamde coronaprotocollen. Deze bevatten 
de noodzakelijke maatregelen die schadeherstel-
bedrijven dienen te nemen om te kunnen werken 
in de zogenaamde 1,5 meter samenleving, het 
‘nieuwe normaal’ in de schadeherstelsector.”

Klanten, medewerkers, opdrachtgevers, leveran-
ciers en andere stakeholders van FOCWA-bedrijven 
kunnen er dus vanuit gaan dat de processen goed 
geborgd zijn en schades veilig en verantwoord 
worden hersteld. Met een landelijke tv-, radio- en 
onlinecampagne wil de brancheorganisatie consu-
menten en opdrachtgevers daarom stimuleren om 
schadeherstelwerkzaamheden wel degelijk te 
laten uitvoeren.
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bp komt met ‘totaalconcept’ elektrische laden

De Nederlandse ev-rijder is  
een veeleisende rijder…

bp heeft eerder dit jaar de eigen, groene ambities neergelegd: in uiterlijk 2050, 
maar liever eerder, wil het klimaatneutraal opereren en de wereld helpen 
ditzelfde doel (Net Zero) te bereiken. Het bedrijf heeft tien doelstellingen 
uiteengezet die samen een pad uitstippelen dat in overeenstemming is met de 
doelen van Parijs; hierbij wordt ook de klant betrokken. Bij de bekendmaking 
van haar nieuwe strategie in september 2020, zal bp duidelijk maken hoe zij 
haar doelstellingen wil bereiken. Offer Implementation Advisor Benno Steens 

en marketeer Ferdi Agerbeek van bp geven aan dat bp ondanks de impact van 
de coronacrisis blijft vasthouden aan de nieuwe Net Zero ambitie. Benno denkt 
dat de wereld dit ‘corona-pauzemoment’ aangrijpt om mobiliteit daadwerkelijk 
straks groener in te vullen. “De luchtkwaliteit is sinds jaren niet zo goed geweest, 
mensen worden zich meer bewust van de diversiteit van de natuur en zelfs de 
Himalaya is zonder smog weer zichtbaar vanuit Noord-India. Maar ook op meer 
individueler niveau gaan we beseffen dat we niet meer voor alles de auto hoeven 
in te stappen. Het gebruik van de auto gaat zeker veranderen.”

Wat dat betreft komt BP Fuel & Charge, waarmee de energiemaatschappij 
deze maand in Nederland officieel aftrapt, op een goed moment. Al langer is 
eraan gewerkt, enkele pilotklanten hebben het gemak van dit totaalconcept 
al mogen ervaren. bp wil er meteen groot instappen: niet voorzichtig met het 
aanbieden van een aparte laadpas geschikt voor enkele palen, maar meteen op 
een manier die de zakelijke klant en berijder totaal ontzorgt. Dat betekent dus 
ook dat de laaddekking van de pas zo goed als 100% is. Benno: “Daarbij krijgen 
fleetmanagers binnen een portal alle managementinformatie aanreikt: waar is 
geladen, tegen welk tarief en hoe lang? Hoe ziet de kostenstructuur eruit, werkt 
een bepaalde Charge Point Operator (CPO) met starttarieven of niet?”

Verrekening met werkgever
Die dekkingsgraad is nodig omdat elektrische rijders in Nederland inmiddels 
gemak gewend zijn: laden is nauwelijks een issue meer vanwege het groot aantal 
laadpalen. Men wil dan ook probleemloos kunnen laden en altijd een laadpaal in 
de buurt vinden. Ferdi: “We maken het rijders zo makkelijk mogelijk. Mooi is het 
dan ook dat alle informatie voor de berijder zichtbaar is in de app. Tot aan het 
navigeren naar een beschikbare laadpaal via Google Maps.”

De tweede en straks derde stap wordt het faciliteren van thuisladen. Dat gaat 
allemaal de komende maanden gebeuren. bp is daarvoor een samenwerking 
aangegaan met een internationale energiemaatschappij, inmiddels specialist in 
het leveren van thuislaadpalen. De samenwerking geldt in eerste instantie voor 
Nederland en Duitsland. Het aandeel van thuisladen staat nu op 40 procent, het 
is dus een omvangrijke groep om te faciliteren. Op een landingspagina kunnen 
berijders precies aangeven waar bijvoorbeeld het garagepad en de meterkast is 
en zo een thuislaadpaal aanvragen. Een installateur wordt meteen geregeld. Als 
er meer maatwerk nodig blijkt, komt er een persoonlijke offerte. “De BP Fuel & 
Charge tankpas wordt vervolgens gekoppeld aan het thuislaadpunt, waardoor 
de berijder ook precies inzichtelijk heeft hoe de eventuele verrekening met de 
werkgever plaatsvindt”, aldus Benno.

Ultrasnel laden
Het aandeel thuisladen zal naar verwachting wel gaan afnemen, nu meer en 
meer mensen elektrisch gaan rijden en de meerderheid van de mensen niet 
beschikt over een eigen garagepad. Dit ten gunste van de openbare laadpaal. 
Benno: “Als ultrasnel laden straks de norm wordt (een service die door bp in 
het Verenigd Koninkrijk sinds vorig jaar zomer naar haar tankstations wordt 
uitgerold, en waarmee op enkele bp/Aral tankstations in Duitsland wordt 
proefgedraaid), dan gaat het de kant op van ‘normaal’ tanken. Dat laatste duurt 
in zijn geheel gemiddeld zo’n 7 minuten. Het ultrasnel bijladen duurt dan maar 
enkele minuten langer, doorgaans is dan genoeg bijgeladen om de reis voort 
te zetten.”

Daarbij moeten we vooral niet vergeten dat BP Fuel & Charge een hybride pas 
is, benadrukt Ferdi. “Kortom: zowel tanken als laden met dezelfde tankpas. 
Overigens zonder je zorgen te maken over de actieradius dankzij de 100% 
acceptatie op publieke laadpalen. Alle kosten zetten we op dezelfde factuur en je 
hebt toegang tot een gedetailleerd overzicht van de laadtransacties. Zo heb je als 
bedrijf dus nog maar één tankpas van bp nodig. Mensen lezen er alles over 
op www.bp.nl/charge.” 

bp heeft onlangs BP Fuel & Charge geïntroduceerd, een totaalconcept voor tanken en elektrisch laden. Met de tankpas kan 
dus zowel worden getankt als geladen, de bijbehorende app levert onder andere (actuele) laadtarieven en beschikbare 
laadpalen. De komende maanden wordt het programma uitgebreid met thuislaadpalen en de mogelijkheid om stroom te 
verrekenen met de werkgever. “Laten we dit ‘pauzemoment van de wereld’ benutten om mobiliteit straks, 
post-corona, echt groener te gaan invullen.”

bp wil er meteen groot instappen: 
niet voorzichtig met het aanbieden van 

een aparte laadpas geschikt voor enkele 
palen, maar meteen op een manier die de 
zakelijke klant en berijder totaal ontzorgt
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Telematica is meer dan data uit voertuigen alleen

Voertuigen, objecten en hun gebruikers worden steeds meer met elkaar 
verbonden. Hierdoor ontstaat er niet alleen real-time inzicht, maar ook tal 
van besparingen en voordelen voor klanten. “Bovendien biedt het gebruik van 
telematica ook andere voordelen in deze COVID-19 periode”, zegt Rene de 
Jong, Sales Director bij Webfleet Solutions (voorheen TomTom Telematics), 
de Europees marktleider in voertuigtelematica.

Het biedt namelijk de mogelijkheid om contactloos informatie uit te wisselen.  
Zo kunnen bijvoorbeeld tachograafgegevens in plaats van handmatig ook 
draadloos gedownload worden. “Dit is efficiënter en kan hoge boetes voorkomen, 
en voorkomt dus menselijk contact”, aldus De Jong. 

Om klanten meer mogelijkheden te bieden, lanceerde Webfleet Solutions 
afgelopen jaar een ’Asset Tracker’. Dit is een robuuste boardcomputer die wind 

en waterdicht op trailers en machines aangesloten kan worden. Recent heeft 
Webfleet Solutions nieuwe functionaliteit aan deze tracker toegevoegd. De Jong: 
“Allereerst herkennen we de trailers die getrokken worden door voertuigen die 
zelf ook voorzien zijn van telematica binnen het softwarepakket WEBFLEET. 

Hiermee schuiven we eigenlijk deze twee objecten als puzzelstukjes aan elkaar. 
Wagenparkbeheerders krijgen hierdoor tal van nieuwe inzichten, zoals hoe 
vaak een trailer gebruikt wordt (bezettingsgraad). Maar het biedt managers 
ook inzicht in belangrijke informatie met betrekking tot machines zoals de 
draaiuren. Hiermee kan dan op afstand tijdig ingespeeld worden op noodzakelijk 
onderhoud. Zo zien we nu ook businessmodellen 
ontstaan door de combinatie van voertuigen en 
andere objecten.” 
     

Rene de Jong

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk!     



29Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk! 

De dienstverlening die leasemaatschappijen in het verleden hebben opgetuigd om leaserijders en fleetmanagers 
te ontzorgen, is anno 2020 niet meer schaalbaar en dus niet meer haalbaar. Althans, dat is de boodschap die 
fleetmanagementorganisatie Dragintra de laatste maanden krijgt. Calculeren, mutaties doorvoeren, dedicated 
informatie aanleveren, vragen beantwoorden en overige operationele aspecten; men moet het zelf doen. Berijdersdeks 
krijgen een andere rol of verdwijnen. Fleetowners dreigen hierdoor flink meer werk te moeten verzetten.

Of er daadwerkelijk sprake is van een trend, dat durft Erik Wijbenga van 
Dragintra nog niet met grote stelligheid te beweren. Maar opvallend is het wel. 
Hij krijgt leasemaatschappijen over de vloer die dit signaal afgeven. Op zich 
niet vreemd, met de huidige stand der techniek probeert menig leasebedrijf de 
klantreis zoveel mogelijk te digitaliseren. Mutaties doorvoeren kan de berijder 
of de wagenparkbeheerder best zelf. Een vraag over bandenwissel kan ook 
wel digitaal worden afgewikkeld. Maar neem dan het orderproces van de auto, 
toch een van de meest complexe trajecten in het leven van een leaseauto, 
benadrukt Wijbenga. En zeker niet eentje die volledig te automatiseren is. 
Ondersteunde voorheen een berijdersdesk bijvoorbeeld bij de calculatie en 
configuratie van een nieuwe auto, nu moet de berijder of de fleetmanager het 
zelf doen. En als je dan als fleetowner werkt met een multi-bidding structuur, 
waarbij de auto’s bij meerdere leasemaatschappijen worden uitgezet voor een 
offerte, betekent dat veel extra werk. Wijbenga: “Je hoort wel dat men ‘maar 
een interface moet bouwen’ tussen lease en bijvoorbeeld de HR-administratie 
van een bedrijf. Dat kan je gemakkelijk data uploaden en uitwisselen. Maar zo’n 
interface bouw je niet zomaar even. Dragintra heeft die wel, met zo’n beetje alle 
leasemaatschappijen, maar daarin is ook flink geïnvesteerd.”

‘Brede mobiliteitspartners’
Het overgrote deel van de (grotere) fleetowners doet zaken met meerdere 
leasemaatschappijen. Het is volgens Wijbenga ondoenlijk dat bedrijven 
hun operationele processen in de verschillende systemen van hun 
leasemaatschappijen allemaal zelf gaan zitten inkloppen en wijzigen. 
De strenge privacyregels bemoeilijkt dat ook nog eens een keer. “Juist het laten 
afwikkelen van operationele taken is voor veel bedrijven een belangrijke reden 
om te gaan leasen.”

Leasemaatschappijen willen tegenwoordig ‘brede mobiliteitspartners’ 
worden van bedrijven, daardoor verschuift de nadruk naar de voorkant van de 
dienstverlening. Adviestrajecten zijn daarin belangrijk, bijvoorbeeld om de klant 
te loodsen door het almaar uitdijende mobiliteitsfirmament. Op zich niets mis 
mee, helemaal niet als dat gepaard gaat met meer flexibele dienstverlening; 
Wijbenga ziet tal van goede initiatieven op dit vlak, bijvoorbeeld in de vorm van 
een combinatie van een kleinere ‘vaste’ leaseauto met een vakantieauto of 
een e-bike als onderdeel van een leasecontract. Maar het operationele aspect 
stroomlijnen aan de ‘achterkant’ is minstens zo belangrijk. Feitelijk is dit het 
bestaansrecht van een fleetmanagementorganisatie als Dragintra. “Natuurlijk 
brengt het ons beter in stelling als leasemaatschappijen hun operationele taken 
steeds meer loslaten. Het betekent extra werk voor ons, maar dus ook meer 
kosten voor onze klanten en dus de klanten van de leasemaatschappijen.”

Eenvoud!
Of met deze ‘trend’ single suppliership aantrekkelijker wordt? Waarbij een 
fleetowner zaken doet met één leasemaatschappij voor alle mobiliteit; iets wat 
leasemaatschappijen natuurlijk graag willen? Dat gaat niet snel gebeuren, denkt 
Wijbenga. Temeer omdat de leaseprijzen onder druk staan en er dus veel te 
winnen is voor bedrijven met een multi-bidding systeem. Overigens ziet Wijbenga 
ook in die verbreding van diensten van leasemaatschappijen een gevaar. “Hoe 
groter het dienstenpallet, hoe complexer het wordt voor de klant. De waaier van 
producten van leasemaatschappijen is vaak zo breed, van een mobiliteitspas tot 
een hub, van budgetten tot deelauto’s. Het gaat compleet voorbij aan wat klanten 
vaak zoeken: eenvoud!”

Het dubbele van die focus op brede mobiliteit is dat het in de leasemarkt nog wel 
degelijk gaat om aantallen leaseauto’s. Branchevereniging VNA koerst volledig 
op die cijfers en leasemaatschappijen berekenen hun efficiency vooral nog op 
de ratio aantal auto’s afgezet tegen het aantal medewerkers. Het is overigens 
niet zo dat de vraag van bedrijven niet verandert met betrekking tot mobiliteit. 
Dat gebeurt wel degelijk, benadrukt Wijbenga. Duurzaamheid en elektrische 
mobiliteit zijn daarbij grofweg de belangrijkste thema’s. Waarbij ieder bedrijf 
weer zijn eigen vertaalslag maakt, standaard oplossingen zijn er niet. 

Wijbenga: “Juist nu moet je kunnen kiezen uit de beste 
aanbieders voor de beste oplossingen. Als je als bedrijf met 
deelauto’s, mobiliteitsbudgetten of met MaaS-oplossingen 
wilt gaan werken, prima. Wij zoeken voor onze klanten daarin 
de beste oplossingen. Dat zijn vaak gespecialiseerde partijen, 
waarbij de mobiliteitskaart of de leasefiets hun corebusiness 
is. Om deze specialisten voor onze klanten te ontsluiten hebben 
wij sinds kort zelfs een central billing systeem opgezet (zie 
kader, red), waardoor de facturatie van diensten voor onze 
klanten eenvoudig blijft. Want bedenk, het ontsluiten van 
verschillende mobiliteitsoplossingen is een heel andere tak van 
sport dan die van leasemaatschappijen. Wat dat betreft luidt bij 
ons het devies: schoenmaker blijf bij je leest!”

Central billing verbindt ‘brede mobiliteitsaanbieders’

Wijbenga heeft de meest mooie projecten, bijvoorbeeld op het gebied 
van mobiliteitsbudgetten en deelautoprojecten bij leasemaatschappijen 
de afgelopen jaren zien vastlopen of mislukken. Misschien waren ze de 
troepen te ver voorruit, maar hoogstwaarschijnlijker: de klant kreeg 
het niet geïmplementeerd in haar eigenorganisatie. Ook in veel nieuwe 
MaaS-producten heeft Wijbenga een hard hoofd. “Men gaat er maar 
vanuit dat het online allemaal als vanzelf gaat werken. Maar mensen 
hebben behoefte aan persoonlijk advies en contact. De meesten lezen 
niet eerst de uitgebreide instructies”. Tegelijkertijd biedt 
‘brede mobiliteit’ nieuwe mogelijkheden voor fleetowners 
en berijders die bijvoorbeeld stappen willen zetten op 
het gebied van duurzame mobiliteit. De vragen hierover 
bereiken ook in toenemende mate Dragintra. Waarbij het 
voor de fleetmanagementorganisatie de taak is dergelijk 
vragen breed uit te zetten in de markt van specialistische 
aanbieders. Wijbenga: “Er is ook een toenemende vraag 
voor alternatieven van de leaseauto. Dan ga je dus steeds 
meer kijken buiten leasemaatschappijen om. Maar hoe 
borg je de additionele factuurstromen? Eind vorig jaar 
hebben we daar central billing voor ingericht. Waarbij wij de 
facturen voor onze klanten betalen van die specialistische 
aanbieders zodat wij deze kosten gespecificeerd op één 
verzamelfactuur kunnen plaatsen voor onze klanten. Want 
als fleetowner wil je worden ontzorgd en vooral geen extra 
factuur- en administratiestromen erbij halen.”

Laten leasemaatschappijen 
operationele taken vaker liggen?

“Hoe groter het dienstenpallet, 
hoe complexer het wordt 

voor de fleetowner”

Erik Wijbenga 



Met MobiPlan bieden werkgevers hun medewerkers de mogelijkheid om zelf een 
optimale vervoersmix samen te stellen voor iedere afzonderlijke zakelijke reis. 
Volgens Wijnand Akkerman, directeur van WagenPlan, sluit Mobiplan mooi aan 
bij de ontwikkelingen op het vlak van Mobility as a Service (MaaS), waarbij niet 
het bezit, maar het gebruik van vervoersmiddelen centraal staat. “Als voorloper 
in de branche zijn we met dit vraagstuk aan de slag gegaan, met Mobiplan 
als resultaat.”

Mobiplan ontsluit via een app en mobiliteitskaart alle vormen van mobiliteit (OV, 
deelauto en -fiets, taxi, etc.) en organiseert de administratieve afhandeling ervan. 
Geregistreerde kilometers krijgen automatisch de juiste vergoeding mee en de 
reiskostendeclaraties kunnen gekoppeld worden aan de salarisadministratie. 
Mobiplan werkt zowel met als zonder persoonlijk mobiliteitsbudget en kan 
ook gecombineerd worden met een leaseauto. Veel werkgevers geven hun 
medewerkers tegenwoordig immers zo’n persoonlijk budget. als vervanging of 
als aanvulling op hun leaseauto. Commercieel manager Daniel Hanselaar: 
“Wat je niet wilt is dat het persoonlijke mobiliteitsbudget een enorme 
administratieve last creëert omdat alle verschillende vervoersaanbieders apart 
gedeclareerd, geadministreerd en in het salarissysteem verwerkt moeten 
worden. Met Mobiplan hoeven zowel werkgevers als werknemers zich daar geen 
zorgen over te maken”.

Brede, duurzame mobiliteit
WagenPlan (4.600 voertuigen) begon ruim tien jaar geleden al met het aanbieden 
van brede, duurzame mobiliteit, waaronder (elektrische) deelauto’s en-
scooters. Alles vanuit het ‘voorkomen, reduceren en compenseren’ principe van 
WagenPlan. Ofwel, het zoeken naar andere vormen van mobiliteit (voorkomen), 

het inzetten van elektrische auto’s of deelauto’s (reduceren) en tenslotte het 
compenseren van CO2-uitstoot door te herinvesteren in groene elektriciteit. 
Die visie lijkt nu aan te slaan, merkt ook Hanselaar van WagenPlan. “Het raakt 
een snaar, bedrijven herkennen zich erin. Het is iets wat we al jaren voorstaan. 
Hoewel we in de uitvoering natuurlijk wel steeds meer kunnen.”

Dat het een snaar raakt, wil nog niet zeggen dat bedrijven en masse aankloppen 
voor MobiPlan. Zowel Akkerman als Hanselaar erkennen dat het lange trajecten 
zijn; bedrijven moeten er ook klaar voor zijn. Het zijn vooral nu de grotere 
bedrijven die duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap hoog in het 
vaandel hebben met betrekking tot hun mobiliteit. Trajecten die doorgaans 
worden geïnitieerd bij de HR-afdelingen. Waarbij velen nog werken met ‘oude’ 
autoregelingen, merkt Hanselaar. Ofwel, alles draait om de auto en wie er welk 
type en grootte mag rijden. “Tegenwoordig is het niet meer of-of maar en-en. 
Bedenk als je het laatste stuk van een reis naar Amsterdam met het openbaar 
vervoer aflegt, dat goedkoper is dan de flexibele kosten die je met de auto maakt. 
En als je naar de binnenstad moet is het vaak ook nog eens sneller 
en comfortabeler.”

In kaart brengen
Uiteindelijk zal de werkgever zoeken naar 1 loket voor al zijn mobiliteitszaken, 
denken Akkerman en Hanselaar. Geen aparte potjes en factuurstromen meer 
voor bijvoorbeeld een apart fietsplan of het inzetten van een deelauto. MobiPlan 
is tevens een one-stop-shop voor dergelijke zaken. Waarbij het in kaart 
brengen van benodigde mobiliteit ook kan worden overgelaten aan WagenPlan. 
Hanselaar: “Onlangs kregen we een vraag van een productiebedrijf die gaat 
verhuizen van Amersfoort naar Almere. Zij wilden weten hoe zij de mensen het 
best konden laten reizen van Amersfoort naar Almere. Wat het meest efficiënt 
is, qua duurzaamheid en financieel gezien voor de werknemers. In zulke 
opdrachten bijten we ons graag vast!”

WagenPlan komt met ‘MaaS-product’ MobiPlan

Leaserijders willen 
tegenwoordig alles!
WagenPlan introduceert een alles-in-1-oplossing voor 
flexibele zakelijke mobiliteit: MobiPlan. Deze ‘MaaS-
oplossing’ ontsluit alle vormen van mobiliteit en zorgt 
bovendien voor de automatische registratie van de reizen in 
de salarisadministratie. Zo nodig inclusief verrekening met 
het persoonlijke mobiliteitsbudget. Want leaserijders willen 
tegenwoordig alles: ov, auto en budget.

Corona: 3 oplossingen voor meer 
cashflow en flexibiliteit

WagenPlan somt een drietal maatregelen op die bedrijven, getroffen 
door de coronacrisis, kunnen nemen met betrekking tot hun wagenpark. 
Want hoewel de economische gevolgen van de pandemie voor velen nog 
niet duidelijk zijn, is het goed om nu op de nieuwe werkelijkheid in te 
spelen. De maatregelen hebben in ieder geval (positieve) invloed op de 
cashflow en flexibiliteit. De eerste maatregel is om de brandstofkosten 
per maand te gaan verrekenen. Dat gebeurt bij WagenPlan vanaf 1 
mei. Normaal gebeurt die verrekening per kwartaal, nu komen teveel 
betaalde brandstofkosten dus sneller retour. Ook kunnen er even geen 
nieuwe leaseauto’s besteld worden. In plaats daarvan kan men zowel 
privé als zakelijk een occasion leasen bij WagenPlan. Deze Second 
Drive auto’s zijn goed onderhouden ex-leaseauto’s, rechtstreeks van 
de eerste eigenaar. “Hiermee rijd je direct weg, voor een extra scherp 
maandbedrag. En door de korte looptijd biedt Second Drive extra 
flexibiliteit”, aldus Akkerman. Een leasecontract verlengen is de derde 
optie. Het is vaak voordeliger dan een nieuwe, vergelijkbare auto leasen. 
Verlengen kan al vanaf 3 maanden. “Bij een verlenging vanaf 12 maanden 
valt het leasetarief meestal lager uit. Is dat het geval, dan krijgt een klant  
eenmalig het verschil tussen het oude en nieuwe leasetarief gecrediteerd 
voor de maanden die reeds gefactureerd zijn. Bovendien heeft niemand 
last van de oplopende levertijden van nieuwe auto’s.”

Wijnand Akkerman
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Met de invoering van de Rittenbox, een ‘light’ versie van 
de Blackbox, wil Transscope Voertuigsystemen fleetowners 
en wagenparkbeheerders overtuigen van de voordelen van  
ritregistratie. De Rittenbox is een ongecompliceerd en daarom 
financieel zeer aantrekkelijk, zegt Henk-Jan Kienhuis over 
de introductie: “We willen wagenparkeigenaren, bouw-
bedrijven etc. overhalen om onze systemen in te zetten in 
hun eigen voordeel.”

Ondanks het feit dat systemen voor ritregistratie geen fenomeen meer zijn, 
rust er in veel gevallen nog altijd een taboe op. Directies, wagenparkbeheerders; 
niet zelden is er de angst dat het installeren van een blackbox in het voertuig 
zorgt voor weerstand en frustratie bij de medewerkers. Onzin, vindt Henk-Jan 
Kienhuis van Transscope Voertuigsystemen in het Overijsselse Dedemsvaart: 
“Het is koudwatervrees en onbekendheid. Jammer, want iedere onderneming 
kent twee grote kostenposten: personeel en voertuigen. Op die laatste kan op 
verschillende manieren worden bespaard. En dat moet ook het uitgangspunt zijn: 
kostenbesparing door het voertuig op een efficiëntere manier in te zetten.”
Kienhuis weet waarover hij praat. Ruim 27 jaar geleden was hij betrokken bij 
de oprichting van Transscope waarvan hij nu met een partner eigenaar is. 
Destijds was de weerstand tegen ritregistratie nog veel groter. “En nog altijd is 
er discussie”, constateert Kienhuis: “Maar dat heeft ons niet van onze filosofie 
doen afwijken, namelijk rondom die blackbox tal van diensten aanbieden. 
Niet alleen op het gebied van ritregistratie zelf, maar ook fleetmanagement, 
brandstofkostenanalyses, slimmer omgaan met het beschikbare wagenpark en 
meer. En ja, dat alles op basis van de ritgegevens.”

De concurrentie is in de afgelopen decennia gegroeid. Was Transscope destijds 
een van de vijf aanbieders, thans zijn er circa honderd partijen. Toch streeft het 
Dedemsvaartse bedrijf ernaar zich nog altijd te onderscheiden door optimale 
service en persoonlijke aandacht. “We zijn geen dozenschuiver. We begeleiden 
de klant actief, laten de voordelen en de mogelijkheden zien, dragen zorg voor 
heldere, overzichtelijke rapporten en analyses. En, ook belangrijk, we adviseren 
de gebruiker hoe om te gaan met de medewerkers.”

Dat aspect is niet onbelangrijk. Immers, de informatie die met de hightech 
van Transscope wordt verzameld kan ook confronterend zijn. Vertrekt een 
medewerker later dan gepland van huis, staat de wagen langer dan normaal stil, 
wordt teveel bij duurdere tankstations getankt of rijdt de man of vrouw te hard? 
Op al die vragen geven de systemen van Transscope onverbiddelijk, objectief 
en dus eerlijk antwoord. En met die informatie is het mogelijk om besparingen 
te realiseren, zegt Kienhuis: “Op brandstofkosten bijvoorbeeld. Maar ook als je 
merkt dat een medewerkers consequent te laat vertrekt of lang stilstaat.”
Hij vervolgt: “Het is aan de ondernemer hoe hij met die informatie omgaat. 

Je kunt een medewerker aanspreken op het feit dat hij door zijn rijstijl gemiddeld 
vaker tankt dan zijn collega’s. En helpt dat niet, dan beloon je hem met een gezellig 
dagje naar Lelystad voor een cursus. Kijk, de basis is dat het niet om de controle 
draait maar om de kostenreductie. Daar moet iedereen van overtuigd zijn.”

Kienhuis kent uit zijn langjarige ervaring tal van voorbeelden waardoor 
organisaties en ondernemingen besparen op de kosten voor het wagenpark. 
En dankzij het uitgebreide arsenaal van diensten en producten van Transscope 
neemt de efficiency en dus het rendement steeds verder toe. Het varieert van 
het analyseren van carsharing –Kienhuis: “Niet zelden blijkt dat men van de 
acht auto’s er drie gewoon niet nodig heeft door het efficiënter te organiseren”- , 
voertuigbeveiliging, het traceren van objecten en fleetmanagement, waarbij 
volledige analyses van het totale wagenpark worden uitgevoerd. 
Bovendien geldt dat niet alleen voor personen-en bedrijfswagens. Ook trucks, 
trams en bussen worden met behulp van Transscope gevolgd. Kienhuis: 
“Bijvoorbeeld ook om de rijstijl van de bestuurder te analyseren maar ook om 
te volgen hoeveel kilometers er gemaakt worden met die trams en of die zich 
mogelijk afwijkend gedragen. Dat is weer belangrijk voor preventief onderhoud, 
een activiteit die ook voor andere objecten zoals vrachtwagens geldt. Een 
heel ander aspect is dat je discussies met opdrachtgevers kunt voorkomen. 
Bijvoorbeeld als er een meningsverschil is over de gewerkte uren. Dan kun je 
met Transscope tot op de minuut nauwkeurig aantonen hoe laat de monteur bij 
jou voor de deur stond en hoe laat hij weer is vertrokken.”

Transscope stelt zich in zijn dienstverlening proactief op. Dat wordt ingegeven 
door de filosofie van het bedrijf dat de systemen ook actief moeten worden 
gebruikt, omdat ze dan rendement opleveren, zegt Henk-Jan Kienhuis: “Wij 
zijn zo overtuigd van de voordelen van onze systemen, dat we het jammer 
vinden als klanten ze niet gebruiken. Daarom ondersteunen we de gebruikers 
zoveel mogelijk. We willen draagvlak creëren bij de bestuurders, we willen dat 
de fleetowners en wagenparkbeheerders daadwerkelijk meer inzicht krijgen 
in hun vloot en het gebruik en de kosten. We willen ook dat de investeringen 
terugverdiend worden. Daarom pushen we de klant om het te gebruiken. Want 
ja, de praktijk is soms ook nog wel: Hendrik werkt al lang bij de zaak en is een 
beste kerel. Maar Hendrik rijdt vaak te hard, gaat te laat van huis, heeft hogere 
brandstofkosten. En als je dat jaarlijks honderden euro’s extra kost, moet je als 
directie toch eens nadenken of je niet iets moet ondernemen.”

Om ook bedrijven die nog geen ritregistratie toepassen te overtuigen van 
de voordelen, heeft Transscope Voertuigsystemen dit voorjaar de nieuwe 
Rittenbox geïntroduceerd. Een systeem dat is geïnspireerd op jarenlange 
ervaring met gebruikers en waarmee ritten en uren worden geregistreerd 
tegen een aantrekkelijk tarief wordt aangeboden. Henk-Jan Kienhuis: “Het is 
een instapproduct maar geeft in elk geval die informatie waarmee je al kunt 
besparen. We willen ondernemers en wagenparkbeheerders daarmee overtuigen 
dat hun koudwatervrees tegen voertuigvolgsystemen niet terecht is.”

Geïnspireerd door onze klanten en relaties:

Transscope  Rittenbox Fiscaal 
en Rittenbox Fleetmanager

Henk-Jan Kienhuis
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Dealerbedrijven Stern worden één Stern

De dealerbedrijven van Stern gaan van naam veranderen. Nu zijn ze bekend 
onder de namen Ardea Auto, Arend Auto, Durmi Auto, Havik Auto, Jager 
Auto, Stern Auto, Svala Auto of Vireo Auto. Allemaal al jarenlang onderdeel 
van Stern Groep, één van de grotere autobedrijven van Nederland, actief met 
zeventien automerken en aanbieder van allerlei autodiensten. In 2020 wordt 
de gebundelde kracht nog zichtbaarder en gaan alle dealerbedrijven dezelfde 
naam dragen: Stern. 

Dankzij de gecombineerde ervaring en expertise binnen Stern zijn ze in staat om 
consumenten en bedrijven nog beter van dienst te zijn. Ze zijn in verschillende 
regio’s al de vertrouwde merkdealer. Maar bij Stern ‘kan men ook auto’s leasen, 
financieren en verzekeren. Ook kan men er terecht voor het huren van een auto 

of het repareren van een schade. En om het mensen zo makkelijk mogelijk te 
maken vernieuwen zij ook halverwege dit jaar de online dienstverlening zodat 
je, waar ook ter wereld, overzichtelijk en snel je mobiliteit kunt regelen. “We 
zien dit als een mooie stap voorwaarts. We bouwen aan één platform, waarbij de 
individuele automerken wel qua look en feel herkenbaar blijven, maar waar ook 
onze toegevoegde waarde zichtbaar wordt. En om duidelijk te maken dat we niet 
alleen auto’s doen maar ook een heleboel producten die erbij horen. Want het is 
fijn om al je mobiliteitszaken onder een dak te regelen. We zijn één bedrijf en nu 
ook met maar één naam: Stern” aldus Henk van der Kwast, CEO. 

Fleet & Lease    Mobiliteit in het (post) coronatijdperk!     
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In de competitieve tank- en mobiliteitspassenmarkt is het nieuws rondom pionier 
‘onbemand tanken’ Tango de laatste tijd misschien wel het meest opvallend. Het 
merk dat begin deze eeuw de (vastgeroeste) brandstoffenmarkt op zijn kop zette, 
is inmiddels al geruime tijd onder de hoede van een van ’s werelds grootste 
olieconcerns: Q8. Die overname heeft Tango geen windeieren gelegd; het aantal 
stations is fors gegroeid naar het huidige 196. Ook in het partnernetwerk werd 
geïnvesteerd waardoor er nog eens 750 stations bij opgeteld mogen worden. 

Voor de zakelijke klant is bovendien een state of the art IT-platform beschikbaar 
waarop rapportages in een ‘eigen’ klantportaal kunnen worden uitgedraaid 
en waarop alle zaken rondom de tankcards kunnen worden beheerd. 

Onlangs was er ook het nieuws dat Q8 stevig investeert in autodeelplatform 
SnappCar (zie kader). “Zonder onze corebusiness uit het oog te verliezen, zijn we 
natuurlijk volop bezig om de veranderende klantwens optimaal in te vullen. Daar 
hoort in sommige gevallen ook ‘bredere mobiliteit’ toe. Zo werken we in België al 
enige tijd met de mobiliteitskaart van XXImo. CNG hebben we al toegevoegd aan 
het assortiment en verwacht binnenkort ook nieuws rondom elektrisch laden. 
Het is tegenwoordig een ‘en-en-verhaal’”, aldus Moens.

Korting aan de pomp
De Q8 Liberty Card is in dit geval de rode draad tussen alle diensten van het 
olieconcern. En die vindt gretig aftrek, stelt Moens. Exacte aantallen worden 
uit concurrentieoverwegingen niet gegeven, maar de groei was afgelopen jaar 
‘spectaculair’, aldus Moens. Waar ooit in de zakelijke markt de universele 
tankpas heer en meester was - een zakelijke rijder wilde immers niet omrijden 
om bij een eigen merk te gaan tanken - geldt dat anno 2019 niet meer. Met de Q8 
Liberty Card kan, naast de Q8 en Tango-stations, onder meer ook worden betaald 
bij Texaco, Esso en OK Stations. Daarbij: de pas is gratis en de brandstoffen 
scherp geprijsd. De hoogte van de korting aan de pomp verschilt van klant tot 
klant, afhankelijk van het volume dat wordt afgenomen. 

“Internationale truckklanten bedienen we via onze eigen IDS (International 
Diesel Service) tankstations waar er zo’n 650 van zijn op de meeste 
strategische locaties in Europa. En het mooie is, omdat we op zoveel markten 
aanwezig zijn, leren we van elkaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de relatie met 
leasemaatschappijen of fleetowners. Via zulke ‘best practice’ modellen hebben 
we al heel wat succesvolle samenwerking internationaal kunnen uitrollen.”

65 parameters
Zo’n relatie met een leasemaatschappij, maar ook met een grote fleetowner, 
staat en valt met een goed IT-platform, benadrukt Moens. Want papieren 
bonnetjes zijn anno 2019 natuurlijk uit den boze. Moens noemde al eerder 
de rapportage-mogelijkheden en het beheer van de passen in een eigen 
klantportaal. Schakelt een werknemer over van een diesel- naar een 
benzineauto, in het systeem kan een fleetmanager dat met een druk op de 
knop aanpassen. Waarbij het dus binnen een seconde ‘live’ staat op de tankpas. 
Moens: “Er zijn meer knoppen waaraan een fleetmanager kan draaien. In totaal 
hebben we 65 parameters op de kaart ingesteld: van dag-, week- of jaarlimieten 
die overdraagbaar zijn, tot blokkades van de pas op bepaalde dagen of het 
blokkeren of veranderen van pincodes. En dat alles zonder daar een aparte 
fee voor te vragen of gebruik te maken van ingewikkelde prijsstructuren. Een 
dergelijk platform hoort er gewoon standaard bij. Zonder extra kosten.”

Dat imago van Tango als aanbieder van zeer scherpe prijzen, daaraan wil Moens 
vasthouden. Ook al is het merk allang niet meer de ‘eenzame’ pomp die ergens 
in een verre uithoek staat. Tango heeft inmiddels snelweglocaties met op het 
terrein een shop. Het merk is terecht gekomen in wat Moens ‘een volwassen 
fase’ noemt. Daarbij is de Q8 Liberty Card inmiddels ingeburgerd bij verschillende 
grote bedrijven doorheen ons land. De uitdaging voor Moens is nog wel degelijk 
verdere groei te realiseren, ook internationaal. Het helpt daarbij wel dat hij nu 
gemakkelijker dan vroeger bij de zakelijke klant binnenkomt. Moens: “We kunnen 
immers iets betekenen voor de zowel de bestuurder als de fleetowner, de klant 
dus van de leasemaatschappij. Waarbij we uiteraard blijven werken aan het 
verbeteren van onze eigen efficiency om steeds meer synergie te behalen uit al 
onze bedrijfsonderdelen. Daar profiteert de klant uiteindelijk ook van.”

Tango: van enfant terrible naar topspeler in de brandstoffenmarkt

Omrijden hoeft niet meer 
met de multimerk tankpas
Bij één op de vier tankstations in Nederland kan inmiddels 
worden getankt met de Q8 Liberty Card, waaronder de 
tankstations van Tango vallen. Het is dan ook niet vreemd dat 
een dergelijke ‘multimerk tankpas’ steeds meer op de kaart 
staat bij zowel leasemaatschappij als fleetowner. “Tango is 
in de brandstoffenmarkt opgeklommen van ‘enfant terrible’ 
naar een topspeler”, aldus Bart Moens, cardsalesmanager 
Benelux van Q8.

Tango stapt in bij SnappCar voor groei in 
hoogste versnelling

Tango, onderdeel van Q8, investeert 8 miljoen euro in autodeelplatform 
SnappCar, maakt het bedrijf eind september vorig jaar bekend. De 
ambities zijn niet gering: als marktleider wil het autodeelbedrijf voor de 
zomer van 2020 zo’n 1 miljoen gebruikers hebben.

Tango en haar moederbedrijf ziet grote kansen in hoe de samenleving 
anders omgaat met mobiliteit, zoals minder focus op autobezit. Het is 
Tango’s ambitie om een derde van de klanten een auto te laten delen of 
leasen bij SnappCar. “Naast de 196 onbemande Tango tankstations en 
een partnerwerk van ruim 750 tankstations willen wij ons in Nederland 
mede door deze investering gaan richten op nieuwe diensten”, zegt 
Bert Gillis, Retail Director Benelux Tango en Q8. “We zien dat mensen 
vaker hun autodelen, vooral als het snel en eenvoudig werkt. SnappCar 
is voor ons daarom de ideale partner om in deze markt de kansen te 
pakken. We willen een mobiliteitsspeler worden met als aanbod een 
mix van autodelen, autoleasing, parkeren, openbaar vervoer en andere 
deelconcepten. Onze expertise en kennis komen in de samenwerking met 
SnappCar goed tot hun recht.” Klanten van Tango ontvangen een aanbod 
van SnappCar om 4 maanden gratis gebruik te maken van SnappCar 
Keyless. Achter het dashboard bouwt een monteur een kastje in. Klanten 
kunnen dan de auto direct openen met de SnappCar-app. Een auto met 
Keyless wordt drie keer vaker verhuurd dan andere auto’s. Gemiddeld 
levert een ‘Keyless’ auto 350 euro per maand op. Gillis: “Ook komt er een 
gezamenlijk Tango-SnappCar aanbod bestaande uit korting op brandstof, 
een private lease aanbod en de mogelijkheid tot autodelen.”
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De angst om stil te vallen met een elektrische auto heeft plaatsgemaakt voor de angst of er wel een laadpaal 
beschikbaar is. NewMotion, dat afgelopen februari haar 10-jarig jubileum vierde, heeft (internationaal) 
onderzoek gedaan onder e-drivers naar hun ervaringen. CEO Sytze Zuidema schetst een markt in wording,  
met alle uitdagingen en onzekerheden die daarbij horen.

De industrie bevindt zich momenteel op een kruispunt van een mobiliteits- en 
energietransitie, benadrukte Zuidema enkele malen tijdens het jubileumfeestje 
van NewMotion in Amsterdam. “De basis voor grootschalig elektrisch rijden 
is gelegd, nu is het zaak om op te schalen. En dat is een uitdaging voor heel 
veel partijen”. Het wordt wel vaker geroepen in de mobiliteitsbranche anno 
2020: alleen met verregaande samenwerking moeten de uitdagingen worden 
aangegaan. En niet met meer concurrentie tussen bijvoorbeeld autofabrikanten 
en bedrijven die laadoplossingen bieden, zoals NewMotion. Zuidema noemt 
bijvoorbeeld Elli, het nieuwe dochterbedrijf van het Volkswagenconcern dat 
energie en laaddiensten aanbiedt. Nieuwe spelers op de laadmarkt zijn welkom, 
zegt Zuidema. “Maar laten we wel samenwerken om e-mobiliteit toegankelijk te 
houden voor e-rijders. De hele industrie moet zich ontwikkelen naar een hoger 
niveau. Dit is de enige manier waarop de veelbelovende toekomst van elektrisch 
rijden kan worden waargemaakt.”

Portemonnee vol laadpassen
Dat ‘hogere niveau’ wordt bijvoorbeeld bereikt als EV-rijders niet met een 
‘portemonnee vol laadpassen’ hoeven rond te rijden. Uit het onderzoek van 
NewMotion blijkt dat het gebruik van een enkele laadpas (41 procent) wordt 
gezien als een belangrijke verbetering van de EV-laadervaring, omdat dit helpt 
om onderweg gemakkelijker toegang te krijgen tot beschikbare laadpunten. 
Europese EV-bestuurders hebben nu gemiddeld 2,5 laadpassen, 15 procent 
heeft zelfs 5 of meer passen. EV-gebruikers in Frankrijk bezitten de meeste 
laadpassen (gemiddeld 3,48 stuks), gevolgd door Duitsland (3,37) en het Verenigd 
Koninkrijk (3,19). In Nederland ligt dit aantal lager (1,82), waarschijnlijk komt dit 
doordat het mogelijk is om met verschillende laadpassen op één laadpunt te laden 
en de hoge netwerkdichtheid van laadpunten in Nederland - de hoogste in Europa.

Opvallend is dat 77 procent van de respondenten thuis een laadpunt heeft, terwijl 
meer dan de helft (55 procent) een laadpunt op het werk ter beschikking heeft. 
Van de respondenten die thuis geen laadpunt hebben, zegt 53 procent ook op 
het werk niet terecht te kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de 
mensen zonder laadpunt thuis een standaard stopcontact gebruikt om hun EV 
op te laden. Dat kan leiden tot veiligheidsproblemen zoals overbelasting van 
stopcontacten en kabels, waarschuwt NewMotion.

Heikel punt: prijstransparantie
Ander heikel punt uit het onderzoek –vooral ook voor fleetowners: de 
prijstransparantie. Althans, het gebrek daaraan. Uit het (Europese) onderzoek 
blijkt dat 43 procent zegt te weten wat ze moeten betalen voor een laadsessie 
voordat ze aan de sessie beginnen. 37 procent geeft specifiek aan dat zij de 
prijs van een sessie opzoeken voordat ze beginnen met laden. Twee op de vijf 
respondenten zeggen tenminste één situatie te hebben meegemaakt waarbij de 
uiteindelijke prijs van een laadsessie anders bleek te zijn dan de prijs die vooraf 
werd aangegeven door het laadpunt.

Maar In Nederland hebben EV-bestuurders vaak minder duidelijk wat ze voor 
een laadsessie gaan betalen dan in alle andere landen. Ook zoeken Nederlandse 
EV-bestuurders de prijs minder snel op voordat ze beginnen met opladen. Als dat 
überhaupt al mogelijk is omdat palen de prijs niet melden op een display en de 
prijs ook weer afhankelijk is van het gekozen abonnement en laadpasleverancier. 
Hoewel NewMotion wel al ‘enkele palen’ met displays heeft geleverd aan het 
Verenigd Koninkrijk. Britse EV-bestuurders hebben dan ook de meeste zekerheid 
over wat ze moeten betalen voor een laadsessie (3,8 op een schaal van 5 punten), 

blijkt uit het onderzoek. Het toont, volgens Zuidema, aan hoe verschillend de 
ontwikkelingen nu nog zijn op specifieke markten.

Tekort aan laadpalen
Maar hét punt van de huidige EV-rijders is de angst voor een toekomstig tekort 
aan laadpalen. Bijna de helft van de respondenten maakt zich zorgen over de 
beschikbaarheid van laadpunten in de toekomst. 46 procent van de ondervraagde 
bestuurders zegt dat het aantal openbare laadpunten het enige is dat ze 
graag verbeterd zouden zien. 37 procent van deze groep denkt zelfs dat dit de 
belangrijkste drijfveer is voor de grootschalige acceptatie van elektrisch rijden. 
Volgens Zuidema moet ‘slim laden’ uitkomst bieden. Op die techniek 
zet NewMotion vol in. Met V2X-technologie kan elektriciteit bijvoorbeeld 
worden teruggevoerd naar het openbare elektriciteitsnet, maar ook naar 

particuliere elektriciteitsnetten, zoals die van kantoorgebouwen of particuliere 
woningen. Slim laden kan bovendien een oplossing bieden voor de wisselende 
beschikbaarheid van zonne- en windenergie, omdat hiermee pieken in vraag 
en aanbod van energie gecompenseerd worden. Zuidema: “Slim laden is nodig 
om de volgende golf EV-bestuurders aan te kunnen. 69 procent van de EV-
bestuurders geeft aan bereid te zijn slim op te laden, terwijl slechts 11 procent 
hier niet toe bereid is. Uit het onderzoek blijkt ook dat EV-rijders in meerderheid 
geloven dat elektrische rijden in 2030 de norm wordt. Wij geloven in het creëren 
van een open en toegankelijk publiekelijk laadnetwerk om EV-bestuurders het 
gemak te bieden om hun voertuig overal op te laden. Eén roamingnetwerk,  
slim laden en full-serviceoplossingen verbeteren het gebruiksgemak  
voor EV-bestuurders.”

Het volledige rapport inzien? Ga naar www.trendsinautoleasing.nl

NewMotion doet internationaal onderzoek onder e-drivers

Elektrisch rijden anno 2020: 
van range anxiety naar laadstress…

Slim laden is nodig om de volgende golf 
EV-bestuurders aan te kunnen
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“Banden krijgen onvoldoende aandacht”

Apollo Vredestein wil meer aandacht 
voor bedrijfswagensegment

Het toonaangevende Duitse magazine Auto Bild verkoos op basis van de 
testresultaten over heel 2019 Vredestein als All Season producent van het 
jaar. Bij de zomerbanden eindigde Vredestein eervol als 2e. De zoveelste 
internationale pluim die Vredestein ontving voor het brede assortiment. 
De prijzenkast is intussen ruim gevuld en Vredestein inmiddels marktleider in 
de vervangingsmarkt in Nederland. Internationaal gezien is die positie er helaas 
nog niet, vertelt Paul Eidhof, die verantwoordelijk is voor de verkoop in 
de Benelux, Groot Brittannië en Scandinavië: “In ons land is Vredestein een 
sterk merk met een optimale kwaliteit-prijs verhouding. In bijvoorbeeld Zuid 
Europese landen is het merk minder bekend en ligt er zeker nog heel veel 
ruimte voor groei.”
Dankzij de nieuwe fabriek in Hongarije is de productie sterk opgevoerd en is er 
ook ruimte om de automobielfabrikanten te bedienen. Dat betekent dat steeds 
meer fabrikanten bij de eerste montage kiezen voor Vredestein. “Volkswagen, 
Audi, Seat, Ford en Mercedes monteren nu Vredestein. Ook de nieuwe Golf 8 
staat op onze banden. Dat is een prestatie, omdat we voordien eigenlijk alleen in 
de aftermarket een grote rol speelden”, aldus Eidhof.
Dat die aftermarket nu internationaal groeit lijkt vanzelfsprekend: in de meeste 
gevallen wordt bij vervanging immers gekozen voor hetzelfde merk banden dat 
al onder de auto gemonteerd is.

De totale range van Vredestein omvat zomer- en winterbanden, die speciaal 
ontwikkeld zijn voor alle typen personen-  en bedrijfsauto’s en niet in de laatste 
plaats All Season-banden. In dat segment is Vredestein inmiddels de kampioen, 
zoals blijkt uit de vele testen. En ook hier kiezen fabrikanten bij de eerste 
montage al voor de All Season-producten van Vredestein. “Er is nog 
altijd een groeiende belangstelling voor onze All Season-banden. Ja, dat komt 
óók door de matige winters, die we hebben gehad. Heel veel automobilisten, 
zowel leaserijders als privé autobezitters vinden dan een All Season-band 
voldoende. “Onze banden zijn voorzien van het ‘Three peak mountain snowflake’ 
symbool dus officieel gecertificeerd om ook in landen met winterbandenplicht 
te mogen rijden.”
De groei van het aandeel All Season-banden betekent niet dat de pure 
winterband uit het zicht raakt. Integendeel, want inmiddels is de nieuwe 

generatie en opvolger van de succesvolle Snowtrac 5 in aantocht. Er blijft 
immers altijd een groep die bewust kiest voor het technisch nog steeds beste 
concept van zomerbanden én winterbanden voegt Eidhof toe: “Dat zijn veelal de 
zakelijke rijders, die meer dan gemiddeld veel kilometers maken.”

In het bedrijfswagensegment is er een nieuwe Comtrac 2+ serie in aantocht. 
Zowel in zomerband, winterband en, noblesse oblige, uiteraard All Season-
band. Niet alleen geschikt voor bedrijfswagens overigens: ook onder caravans, 
aanhangers, paardentrailers etc. bewijst de Comtrac 2+ zich.
De Comtrac 2+ wordt onder andere gepromoot door fleetowners, leasemanagers 
en wagenparkbeheerders uit te nodigen voor speciale testevents waar kennis 
gemaakt kan worden met de kwaliteiten van Comtrac 2+ .

 “Bedrijfswagenbanden moeten meer aandacht krijgen. Bedrijfswagens 
worden zwaar belast, er zitten meerdere mensen in, de wagens opereren niet 
zelden onder zware en ruige omstandigheden, zoals op bouwterreinen. En 
daartegenover worden de banden minder regelmatig gecontroleerd.” 
aldus Eidhof. 
De Vredestein-clusterdirecteur weet zich daarbij gesteund door een onderzoek 
van de VACO en Evofenedex, dat 15.000 handels-en productiebedrijven met 
eigen logistieke operaties vertegenwoordigd. De resultaten waren zorgwekkend: 
14,7 procent van de gecontroleerde bedrijfswagens bleken band-technisch een 
gevaar voor de verkeersveiligheid. “Dat is dus één op de zeven bedrijfswagens. 
“Slechte banden in combinatie met vaak zware belasting dus hoger gewicht en 
tja, hoge snelheden, vormen een gevaar. Nogmaals, ik begrijp het wel want de 
omstandigheden waarmee er wordt gereden vergt veel van de banden. En dan 
krijgen de banden ook nog eens niet de aandacht die ze verdienen.”

Vanzelfsprekend moet dat anders, zegt Paul Eidhof tot slot: “Daarom organiseren 
wij speciale testdagen met alleen maar bedrijfswagens. Dan maak je kennis 
met het verschil dat een Vredestein-Comtrac-band maakt bij zo’n wagen: een 
betere stabiliteit en goede prestaties in verschillende weersomstandigheden 
mét daarbij een lage rolweerstand. Kortom, eigenschappen die alle Vredestein-
banden kenmerken.”

Veel bedrijfswagens in ons land rijden op onveilige banden. Dat is de uitkomst van een uitgebreide studie van de 
organisatie voor de banden-en wielenbranche, de VACO. Voor dit onderzoek werd samengewerkt met Evofenedex. Paul 
Eidhof van bandenfabrikant Apollo Vredestein is niet verbaasd: “Bedrijfswagens komen ook vaak in ruige omgevingen 
waar banden kunnen beschadigen. Er is vaak onvoldoende aandacht voor”
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Lease- en dealermaatschappijen bieden hun klant nauwelijks telematicatoepassingen aan. Wat op zich vreemd 
is: de telematicamarkt is booming, vanuit bedrijven is veel vraag naar connected car toepassingen. Als eerste 
fleetTech bedrijf biedt ULU nu hun Fleet Management platform white label aan de markt aan – inclusief Keurmerk 
Ritregistratie Systemen! Niet alleen voor connected services en zelfs connected berijders, maar ook als stap in 
verdere digitalisering van de dienstverlening van mobiliteitsaanbieders.

ULU biedt fleetmanagementplatform white label aan (inclusief keurmerk!)

Nú doorpakken met die 
connected car (& berijder)!

Wat biedt ULU nu concreet?

Telematica is een groeimarkt en veel bedrijven zijn op zoek naar ritregistratie en/of fleetmanagement 
systemen. In plaats dat klanten van leasemaatschappijen of andere mobility providers zich bij andere partijen 
melden om dit te kopen, kunnen ze dit voortaan rechtstreeks afnemen. Met een white label van ULU kunnen 
dergelijke bedrijven namelijk zelf onder andere ritregistratie en fleetmanagement aanbieden, onder eigen 
merknaam! Een logische stap, leasemaatschappijen zijn immers al mobiliteitspartner voor deze klant, dus 
een dergelijke applicatie is gemakkelijk mee te nemen in de bestaande facturatiestroom. Aldus ULU. De 
klant (leasemaatschappij of dealer) krijgt toegang tot een fiscusproof portal / app. “Naast het feit dat dit 
direct het rendement verhoogd, is dat niet het enige voordeel. Als mobiliteitspartner krijgt men inzicht in de 
daadwerkelijk gereden kilometers en eventuele foutcodes/onderhoudsintervallen. Ook biedt de app nog meer 
mogelijkheden tot een verregaande engagement met de eindgebruikers, fleetmanagers en berijders”, zegt 
Geertjan Berman, Head of Operations van ULU.

De voordelen van connected voertuigen zijn legio: van het opstellen van een 
sluitende kilometerregistratie – goedgekeurd door de fiscus – tot het deelbaar 
maken van auto’s. Van het inzicht hebben in rijgedrag en het opstellen van 
bijvoorbeeld incentives om tot co2-besparing te komen. Of ‘gewoon’ de parkeer- 
acties automatisch laten verlopen die dan terecht komen op een verzamel-
factuur. Het is niet voor niets dat telematica een enorme groeimarkt is zegt 
Christian Kerssens, CEO van ULU. En ook ‘zijn’ bedrijf bedient al jaren succesvol 
de markt met onder andere hun MKB-telematicatoepassing ULU CarTracker. 

Er ligt nu dus ook een kans om voor leasemaatschappijen of andere 
mobiliteitsaanbieders zoals dealer(holdings) of importeurs ook zelf telematica 
diensten aan te bieden, direct aan hun klanten. Want tot nu toe moeten 
fleetowners altijd aankloppen bij derde (telematica)partijen? Waarbij ze grofweg 
tussen de 5 en 20 euro per maand per voertuig voor de diensten betalen. Dat 
dit tot nu toe nog niet goed is opgepakt is ook wel logisch, zegt Kerssens. 
“Telematica is natuurlijk niet de corebusiness van een leasemaatschappij. 
En je bouwt heus niet even een platform dat goed werkt en compliant is voor 
een specifieke markt. Het vergt forse investeringen en als je dan geen goede 
business case hebt, kan je het niet kostenefficiënt op de markt brengen”.

Valkuil
Niet dat het niet geprobeerd is. In het verleden heeft menig leasemaatschappij 
aangekondigd hun auto’s connected te willen hebben. Maar in veel gevallen zijn 
de telematicaplannen een stille dood gestorven. Volgens Kerssens vanwege 
één grote valkuil: men wilde één, Europa-breed systeem. “Dat werkt niet. Alle 
markten in Europa zijn zo verschillend van elkaar. Klanten willen een systeem 
dat compliant is met de nationale regels. In Nederland betekent dat bijvoorbeeld 
dat een systeem het Keurmerk Ritregistratiesystemen moet hebben. En dat 

krijg je niet zomaar.”

Dat keurmerk heeft ULU wel 
en het is nu een van de eerste 

partijen die dat nu white label beschikbaar stelt voor derden. Momenteel zijn 
er met enkele leasemaatschappijen en dealerholdings overeenkomsten om de 
telematicadiensten onder eigen naam (en powered by ULU) te gaan inzetten. Het 
ULU-systeem, een van de meest geavanceerde momenteel in de markt, wordt 
dan ‘as a service’ ingezet. Zoals het anno 2020 betaamt, benadrukt Kerssens. 
Bij ons kunnen ze niet alleen de telematicatoepassingen inkopen, maar ook 
bijvoorbeeld de eerstelijns support. Telefoontjes komen dan bij ons binnen. 
Bovendien helpen wij met het opzetten van een business case. De bedoeling is 
dat partijen er wel degelijk geld aan gaan verdienen.”

Digitale assistent
ULU heeft gekozen om het systeem in eerste instantie zo laagdrempelig mogelijk 
aan te bieden. Kilometerregistratie, zicht op het park en kansen voor CO2-
besparingen. Dat zijn bijvoorbeeld enkele van de meest gevraagde features bij 
fleetowners. Laat leasemaatschappijen hier eerst ervaring mee opdoen, luidt 
het advies van Kerssens. Hoewel een klant van ULU er meteen ‘onderhoud’ aan 
heeft toegevoegd, om daar meer grip op te krijgen. Stapsgewijs kunnen er dan 
zaken worden toegevoegd, tot en met het ‘connected’ maken van de bestuurder 
aan toe! ULU lanceerde in 2017 al een alles-in-één mobiliteitsapp die feitelijk als 
digitale assistent voor de (lease)rijder dienst doet. Naast zaken als ‘autostatus 
bekijken’ en ‘schade melden’, kan er ook mee worden genavigeerd (inclusief 
Flitsmeister) en parkeeracties mee worden verrekend. Ook die app, die overigens 
ook zonder telematica in de auto werkt, kan white label worden ingezet door een 
mobiliteitsprovider. “Tech is cruciaal bij de wens van leasemaatschappijen om 
full service mobiliteitsdienstverleners te worden. Nu hebben we voor dergelijke 
aanbieders een state of the art product wat concurrerend is in de markt en zich 
al heeft bewezen. Klaar om ingezet te worden. Waarbij een mobiliteitsaanbieder 
het binnen een maand live kan hebben voor klanten. Nu in deze crisistijden 
waarbij zowel bedrijven als leasemaatschappijen te maken krijgen met een 
veranderende mobiliteitsbehoefte, zal je juist nú moeten doorpakken met de 
connected car.”
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Met de introductie van het brede mobiliteitspakket MoveMove in 2018 kan MultiTankcard inmiddels aantonen dat er 
wel degelijk een OV-behoefte is bij zakelijke (lease)rijders. MoveMove is de oplossing die MultiTankcard in de markt 
heeft gezet om zzp en mkb-ondernemers maximale btw-teruggave te geven met alle reiskosten op één factuur. 
Maar algemeen directeur Patrick Roozeman en sales- en marketingmanager Eva Koekkoek zien nu ook steeds 
grotere bedrijven aankloppen. Want ook de leaserijder gedraagt zich meer en meer als (privé) consument wat betreft 
mobiliteit. En dat moet gefaciliteerd worden.

MultiTankcard vernieuwt MoveMove en stapt in MaaS-app Tranzer

De (zakelijke) leaserijder gedraagt zich 
meer en meer als (privé) consument

Roozeman wil het liefst niet al te veel ‘koffiedik’ kijken. Want dat gebeurt al snel 
als er wordt gepraat over brede, multimobiliteit. Helemaal in deze coronatijden. 
Feit is dat er de laatste jaren ontstellend veel initiatieven in de markt zijn 
ontstaan, ieder met een eigen platform en eigen app. Waarbij vooral wordt 
gedacht vanuit het eigen ecosysteem en niet vanuit de gebruiker. “Of dat nu een 
grote leasemaatschappij is of een app-bouwer voor deelfietsen, velen willen de 
klant claimen en houden alles in eigen huis. Samenwerking om de klantbehoefte 
goed in te vullen komt dan ook lastig van de grond. Nog los van het feit dat de OV 
en leasewereld nog nauwelijks in elkaar overlopen.. En dat is jammer”, 
aldus Roozeman.

Daarbij moeten we bedenken dat de markt voor multimobiliteit nog klein is, er 
is nauwelijks een business case van te maken. Daar tegenover staat dat er in 
de markt de overtuiging is dat ‘brede mobiliteit’ en Mobility as a Service (MaaS) 
in de toekomst wel booming gaat worden. En als je nu niet voorsorteert, mis je 
misschien later de boot. Dat voorsorteren heeft MultiTankcard al wel gedaan. 
Zij het met een eigen filosofie, gestoeld op samenwerking en vooral uitgaande 
van de kracht van MultiTankcard. Dat is hun afhandelingsplatform. Roozeman 
heeft MultiTankcard in een eerder interview ook wel eens betiteld als 
transactiehuis op het gebied van mobiliteit. Transacties autoriseren, 
verwerken en facturen is immers de core van MultiTankcard. “En op dat 
vlak ligt er een belangrijke rol als we het hebben over brede mobiliteit 
of Mobility as a Service”, zegt Roozeman. “Veel partijen hebben juist 
moeite die facturatietechniek goed in te regelen. Wij kunnen 
prima hierin fungeren als onafhankelijke partij met heldere 
afspraken. Voor de eindgebruiker maakt het heus niet uit 
welk merk er op een pasje of app staat. 
Als het maar werkt.”

Eerste echte MaaS-platform
Zo is MultiTankcard sinds kort een samenwerking aangegaan met de MaaS-app 
Tranzer. Het is in de markt een van de eerste echte MaaS-platformen waarmee 
(zakelijke) reizigers hun reis met verschillende aanbieders van openbaar vervoer 
of taxi in één app plannen, boeken én betalen. Dat laatste kan nu dus ook via 
MultiTankcard. Betaling van het OV gaat via een QR-code op de app waardoor een 
OV-chipkaart overbodig is. “Het maakt op die manier reizen voor de incidentele 
OV-reiziger gemakkelijk. En kosten voorschieten en apart intern declareren 
is niet meer nodig”, benadrukt Koekkoek. Overigens is de samenwerking met 
Tranzer tot stand gekomen na een concrete vraag van een fleetowner en zijn 
leasemaatschappij. Er is dus wel degelijk vraag naar.

MultiTankcard werkt in deze constructie op de achtergrond. En die ‘white label’ 
strategie gaat Roozeman verder uitrollen. Want het draait uiteindelijk allemaal 
om de gebruiker, die moet je niet dwingen merk A of merk B te laten gebruiken. 
“De ene leaserijder is nu eenmaal happy met Spotify en de ander met i-Tunes. 
Als wij er als transactiefaciliteit achter hangen, is dat allemaal prima.” Zowel 

Roozeman als Koekkoek zien hier 
een belangrijke groeimarkt voor 
MultiTankcard. Momenteel zijn er ook 
gesprekken met deelautoplatformen 
waarbij MultiTankcard kan dienen als 
‘transactiehuis’. De discussie van ‘wie 
de klant is’ maakt in deze constructie 
niet uit. “Het gaat om waarde in de 
keten brengen en daar marge uit te 
halen”, aldus Koekkoek.

Proeftuin
Veel verwacht MultiTankcard nu 

ook van het vernieuwde mobiliteitspakket MoveMove. Twee jaar geleden als 
proeftuin voor het directe kanaal in de markt gezet. Het was voor het eerst dat 
MultiTankcard de eindklant opzocht, de MKB’er en ZZP’er. De pas werkt bij alle 
tankstations en laadpalen, is inclusief parkeren en natuurlijk openbaar vervoer. 
Alle reiskosten komen op één factuur en de pas, met bijbehorende app, is er 
tegen een vast maandbedrag. Met name de app is nu grondig vernieuwd. Er is 
onder andere een betere locatiebepaling voor parkeren en (openbaar) laden en 
tanken. Ook worden prijzen realtime weergegeven. Daar waar mogelijk ook bij 
laadpalen, al is MultiTankcard daarbij afhankelijk van de huidige infrastructuur, 
die nog volop in ontwikkeling is. Dat tarief wordt overigens één op één doorgezet 
naar de gebruiker, MultiTankcard doet niet aan toeslagen. Roozeman ziet 
langzaamaan de verschuiving in laadpalenmarkt naar realtime data. Al vergt dat 
voor veel partijen forse investeringen en aangezien de markt nog relatief klein 
is, zijn die vaak moeilijk op te brengen. Roozeman: “We moeten de markt ook 
weer niet overvragen. Maar als de consument straks instapt in elektrisch rijden, 
zal die meer letten op de prijs. Dan zal het belang van meer prijstransparantie 
groter worden. Gelukkig zijn wij ook daarop voorbereid.” 

Koekkoek benadrukt dat de app wordt aangeboden als white label, dus ook 
leasemaatschappijen kunnen deze in hun eigen huisstijl aanbieden. “Helemaal 
interessant als mobiel betalen eindelijk van de grond komt,  waar in de markt 
hard aan gewerkt wordt. Dan kan iedere leasemaatschappij haar eigen mobiele 
betaal-app hebben en hoef je straks de auto niet meer uit.”

Patrick Roozeman
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Juist in deze crisistijden bewijst een sterke onderhoudspartner zijn nut. Een partij die service en ontzorging van 
de klant hoog in het vaandel heeft staan. Haal- en brengservice, de corona-voorzorgsmaatregelen van alle 318 
vestigingen prima op orde, een app om de afspraken te regelen. Vishal Durgaram, voorzitter Stichting Vakgarage, 
ziet ook in deze onzekere tijden volop kansen. Én ruimte voor verdere groei.

Vakgarage telt 318 vestigingen, volop ruimte voor verdere groei

“ Onderhoud en reparatie hoeven  
niet te worden uitgesteld!”

Niet dat de Vakgarages in den lande niets merken van de huidige crisis. Alle 
sectoren ondervinden hinder, weet Durgaram. Ook de Vakgarages. De verkoop 
van occasions is in maart bijna stil komen te liggen, nieuwe afspraken voor 
onderhoud, reparaties of bandenwissel lieten in maart eveneens een dalende 
lijn zien. En dan was er nog de oproep van menig leasemaatschappij aan 
hun leaserijders om onderhoud en reparaties uit te stellen en alleen het 
hoogst noodzakelijke te laren uitvoeren. “Maar inmiddels zien we het weer 
normaliseren. Die eerste reactie van leasemaatschappijen was soms ook wel te 
begrijpen. Hun ROB-afdelingen werkten door het thuiswerk soms maar op halve 
kracht. Dan is het moeilijk om volle kracht te blijven werken. Maar alle partijen 
moeten natuurlijk wel blijven communiceren in slechte tijden. Dat is in ieder 
geval iets wat wij volop doen.”

De zakelijke markt heeft Durgaram de laatste jaren flink zien groeien. De reden 
van de onstuimige groei van de laatste jaren? Het merkdealerkanaal krimpt, 
de relatie tussen leasemaatschappijen en importeurs vertonen scheurtjes en 
de ‘booming’ private leaserijder wil gewoon naar zijn ‘eigen’ garage en niet 
via een ‘chat-robot’ worden afgehandeld. Durgaram: “Nog begin dit jaar zagen 
we een duidelijk toename van leasemaatschappijen die het ROB bij ons als 
universeel kanaal lieten uitvoeren. Wij vullen de behoefte van de klant goed 
in, we kunnen het modernste wagenpark aan, hebben een state-of-the-art 
automatiseringssysteem waarbij je bijvoorbeeld de real time beschikbaarheid 
ziet van onze werkplaatsen, hebben een haal- en brengservice, een app en 
tal van andere services. Onze gebundelde inkoopkracht en het feit dat we met 
zelfstandige ondernemers werken, maakt ons een goede mobiliteitspartner 
voor ondernemend Nederland.”

Technologische ontwikkeling
Maar toen kwam dus corona. Met alle mogelijke, blijvende gevolgen. Durgaram 
vindt het lastig om momenteel een toekomstbeeld te schetsen van de 
onderhoudsmarkt. Gaan we massaal minder rijden nu we video-vergaderen 
hebben ontdekt? Worden wagenpark fors ingekrompen nu we niet meer iedere 

dag naar kantoor gaan? “Ongetwijfeld zullen er zaken veranderen. De zaken 
waarin we pre-corona op basis van gewoonte zaken deden, gaan wellicht 
veranderen nu we hebben ervaren dat het ook op een andere manier kan. Maar 
dat biedt tegelijkertijd weer kansen”, aldus Durgaram.

Hij doelt bijvoorbeeld op een relatief nieuwe klantengroep en groeimarkt: de 
bezorgindustrie. Die kunnen in tijden van corona het werk nauwelijks aan, 
van de bezorgservice van Nederlands grootgrutter tot de plaatselijke koerier. 
Diensten die Durgaram ook niet zomaar weer ziet verdwijnen als eenmaal 
het virus is bestreden. Ook dergelijke partijen hebben natuurlijk een goede 
onderhoudspartner nodig. En dan vormt het landelijke netwerk van Vakgarage 
en de eerder genoemde unique selling points sterke troeven. Wat dat netwerk 
betreft, daar ziet Durgaram overigens nog voldoende potentie voor groei. Niet 
alleen vanwege het krimpende dealerkanaal – en de lege plekken op de kaart 
waar Vakgarage nog niet is vertegenwoordigd - maar vooral ook omdat je in 
deze ‘technologische tijd’ het als autobedrijf niet meer alleen kan doen. “Het is 
ondoenlijk om als zelfstandige garage de huidige technologische ontwikkeling 
bij te binnen, bijvoorbeeld op het gebied van hybride systemen, elektrische 
aandrijvingen en start-stopsystemen. En dat is nog een kleine greep uit de vele 
nieuwe technieken in autoland. Die kennis moet je in huis hebben, het personeel 
ervoor opgeleid. Al dat soort zaken regelen wij voor de aangesloten garages.”

Dan is er nog de grootste uitdaging waar universelen zich voor gesteld zien: het 
verkrijgen van alle data van alle merken. Noodzakelijk om voor alle merken het 
onderhoud en reparatie te doen. Ook hier zou een zelfstandig garagebedrijf er 
een dagtaak hebben om al die data voor ieder merk in te kopen. Zelfs Durgaram 
voelt het momenteel als grootste uitdaging waar de keten voor staat. Temeer 
omdat het daarvoor afhankelijk is van andere partijen en toeleveranciers. Waarbij 
veel partijen weer een eigen methodiek hanteren voor wat betreft het delen van 
data. “Maar ook hier geldt de kracht van collectiviteit. Als grote speler ben je nu 
eenmaal relevanter en daardoor krijg je uiteindelijk meer gedaan.”

Vakgarage zoekt eigen weg in private lease

Al een paar jaar beidt Vakgarage ook private leaseauto’s aan, al 
zal het nooit zo’n grote partij worden als bijvoorbeeld de ANWB 
of leasemaatschappijen met al dan niet white label-constructies. 
Partijen die ook alleen online zaken doen. Durgaram wil niet mee in de 
prijsvechtersmarkt. “Onze propositie is private lease maar dan wel zaken 
blijven doen met je eigen, vertrouwde garage. De partij die altijd voor je 
klaarstaat en waarbij je niet door chatrobots wordt bediend. Door onze 
service zijn we niet altijd de goedkoopste maar dat hebben onze klanten 
er graag voor over.” Durgaram ziet dan ook een gestage groei van het 
private leasepark. Een groei in een andersoortige portefeuille dan private 
lease doorgaans is. 

Vishal Durgaram
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Privacy staat hoog in het vaandel bij (overheids)organisatie AQUON. Het bedrijf is het laboratorium van negen 
waterschappen, voor wie zij de kwaliteit van natuur- en rioolwater onderzoekt. Elke dag worden er vele monsters door 
het hele gebied genomen. De registratie van de ritten moet sluitend zijn en tegelijk de privacy van werknemers borgen. 
Met Verizon Connect Reveal is dit wel mogelijk voor AQUON.

John van Wijnen is senior monsternemer en wagenparkbeheerder bij AQUON. 
In 2011 is het bedrijf ontstaan uit een fusie tussen laboratoria van negen 
waterschappen in Midden- en Zuid-Nederland. In totaal rijden er 35 auto’s rond 
om monsters te nemen. “Het met de hand bijhouden van al deze ritten is niet te 
doen. Nu hoeven onze werknemers maar een tag tegen het ingebouwde kastje 
in de auto te houden en alle ritten worden automatisch geregistreerd, ongeacht 
welke auto je meeneemt”, aldus Van Wijnen.

De wagenparkbeheerder heeft bij de aanbestedingen meerdere offertes 
opgevraagd, voor een overheidsorganisatie is dat ook verplicht. Belangrijk 
daarbij was dat Verizon daarbij beschikt over het Keurmerk RRS, ofwel 
Keurmerk RitRegistratieSystemen. Dit houdt in dat de automatische registratie 
van de ritten voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Van Wijnen: “In de 
maandrapporten staat per datum, per voertuig, van waar tot waar op welk 
moment is gereden. Het is heel overzichtelijk en makkelijk te raadplegen, mocht 
dat nodig zijn. En voor de fiscus hoef ik het maar uit te draaien”.

Duurzaam rijden
Om het keurmerk RRS te krijgen moet zijn voldaan aan de strengste regels 
op het gebied van fiscaliteit, fraudebestendigheid en privacy. Die laatste is 
belangrijk bij Aquon. “We hebben het systeem aangeschaft voor het automatisch 
registreren van ritten en niet om werknemers te monitoren. Natuurlijk ontkom 
je er niet aan dat gegevens worden geregistreerd. Denk aan wie, waar, op welk 
moment, hoe hard heeft gereden. Het gaat erom dat de registratie hiervan op 
een wijze gebeurt, dat het binnen de privacyregels valt. Bij Verizon Connect 
Reveal is dit het geval”, aldus de wagenparkbeheerder.

Via een praktische app kunnen chauffeurs bovendien zelf hun rijstijl in de gaten 
houden. En dat werkt, zegt Van Wijnen. “Ik weet van een aantal collega’s dat zij, 
zeker net na de aanschaf, regelmatig hebben gekeken naar hun rijstijl. Hoe hard 

ze reden, op de rem hadden getrapt of door de bocht gingen. Sommigen zijn 
hierdoor echt bewuster gaan rijden, wat de veiligheid op de weg ten goede komt 
en ook aan het duurzaam rijden een positieve wending geeft.”

Overigens was Verizon Connect Reveal niet het eerste ritregistratiesysteem waar 
AQUON mee werkte. De organisatie ging vooral ook op zoek naar een leverancier 
met een goede bereikbaarheid en heldere tarieven. Van Wijnen prijst ook de 
telefonische trainingen die hij heeft gekregen om het systeem te begrijpen. 
“En heb ik een vraag dan staan ze direct voor me klaar.”

“ Privacy-waarborg reden om te  
kiezen voor Verizon Connect Reveal”
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