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Zelden in een special zoveel geïnterviewden horen zeggen dat ze ‘jeuk’ kregen van 

een bepaald woord. Laat dat woord nu precies de special van deze Fleet & Lease 

zijn: MaaS! Ofwel Mobility as a service. U weet wel, de (vak)bladen staan er vol mee. 

Nu dus ook weer deze special. Dat het woord verworden is tot containerbegrip, 

moge duidelijk zijn. Maar dat zelfs bedrijven die volop bezig zijn met ‘MaaS-achtige’ 

producten en diensten ook het woord mijden, dat is toch een teken aan de wand. 

Zou MaaS een imagoprobleem hebben? Wij journaille vinden eigenlijk van niet, 

MaaS bekt lekker. En het schets een ontwikkeling waarvan fleetowners uiteindelijk 

van smullen: alle mogelijke vervoersmiddelen ter beschikking (vrijheid!) zonder 

extra administratief gedoe (kosten omlaag!). En vervolgens kunnen sturen op het 

gebruik van zoveel mogelijk duurzame vervoermiddelen. Maar net als de zelfrijdende 

auto, is MaaS vooralsnog een utopie, blijkt ook alweer uit de vele interviews met de 

specialisten op dit vlak. In één app de hele reis van OV, deelauto of deelfiets plannen, 

boeken en betalen, waarbij er met meerdere aanbieders ‘grensoverschrijdend’ wordt 

gereisd, klinkt mooi. Maar tussen theorie en praktijk gaapt niet zelden een brede 

kloof. Hoe die kloof wordt gedicht? Daarover schijven (en lezen!) is dan wel weer de 

moeite waard.

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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Een ‘perfect storm’ in mobiliteitsland tekent zich af

Wat kan je als werkgever nu doen om je 
mobiliteitsbeleid ‘future proof’ te maken?

Ga er maar aan staan: iedere werknemer een 
persoonlijk mobiliteitsaanbod op maat geven die 
tegelijkertijd recht doet aan de (duurzame) doel-
stellingen van de werkgever. En dat alles het liefst 
kostenneutraal. “Dat wordt draaien aan heel veel 
knoppen”, aldus Ananda Groag, tijdens de Fleet 
Lounge van afgelopen september. Toch probeerde 
zij het, en schetste daarbij de komst van de ‘perfect 
storm’ in mobiliteitsland.

Talrijk zijn de toekomstschetsen van ‘mobiliteitsgoe-
roes’ die allemaal uiteindelijk een walhalla schetsen 
van autonoom, elektrische rijdende voertuigen waarin 
we ons werkend, slapend of etend verplaatsen. Niets 
van dat bij Ananda Groag, mobiliteitsexpert en eige-
naar van Reframe. Haar verhaal was vooral praktisch 
van aard. Wat kan je als werkgever nu, anno 2019, 
doen om je mobiliteitsbeleid ‘future proof’ te ma-
ken? Of er nu duurzaamheidsdoelstellingen aan ten 
grondslag liggen, kosten moeten worden bespaard, 
flexibilisering moet worden aangebracht, aan over-
heidsregelingen moet worden voldoen of dat er een 
aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket inclusief 
mobiliteit moet komen.
De mogelijkheden voor al die ‘uitdagingen’ zijn talrijk, 
hield Groag haar gehoor voor. Of je nu begint met het 
zetten van kleine of grote stappen. Waarbij elektrische 
auto’s zeker niet de heilige graal is, waarschuwde ze 
alvast. Integendeel; elektrische mobiliteit schept voor 
bedrijven op andere vlakken juist weer problemen. “Ik 
noem alleen al laadpaalklevers… een term die ik op-
merkelijk vaak tegenkom de laatste tijd bij organisa-
ties die ook veel bezoekers ontvangen”, aldus Groag.

Never, nooit!
Aandacht voor gedragsverandering bij werknemers 
en leaserijders wordt wat haar betreft onderschat. 
Een ander mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld als er een 

mobiliteitsbudget of deelauto’s worden ingevoerd, 
leidt altijd tot reacties op de werkvloer. Groag: “Grof-
weg kan je vier groepen definiëren: werknemers die 
uitroepen: eindelijk! Dan een groep die het interes-
sant vindt en het wil uitproberen, dan de groep die de 
hakken in het zand zet (never, nooit!) vervolgens de 
kilometervreters voor wie de zakenauto een must is. 
Die laatste groep uitgezonderd, stel ik altijd: echte 
vrijheid is keuzevrijheid! Voor mij is bijvoorbeeld géén 
auto hebben vrijheid. Ik heb immers 50.000 deelauto’s 
van waaruit ik kan kiezen. En natuurlijk de e-bike en 
OV. Overigens hoeft die weerstand bij veranderingen 
niet alleen bij het leasevolk vandaan te komen. Er kan 
ook interne weerstand zijn, bijvoorbeeld bij de afde-
ling Finance en OR. Groag kreeg daarover na afloop 
veel vragen van de verzamelde mobiliteitsmanagers 
in de zaal. Het blijkt een onderwerp dat leeft.

Dat een nieuw, modern mobiliteitsbeleid geen 
eenheidsworst mag worden, moge duidelijk zijn. 
Afhankelijk van de uitgangspunten van het bedrijf 
(duurzaamheid, vitaliteit, aantrekkelijk werkgever-
schap, tekort aan parkeerplaatsen ed) kan een mo-
biliteitsmanager kiezen voor diverse mogelijkheden. 
“Bijvoorbeeld een mobiliteitsmenu door de werkgever 
gefaciliteerd met daarin bijvoorbeeld leaseauto’s, 
een raamcontract voor private lease, poolauto’s, een 
e-bike vloot en een carpooloplossing. Je kan het ook 
‘geregeld uitbesteden’ door bijvoorbeeld een mobili-
teitskaart te introduceren. Dan zit je wel vast aan het 
aanbod van de betreffende mobiliteitskaart. Of je laat 
alles los: laat iedere werknemer het maar zelf uitzoe-
ken. Op dat laatste heb je dus totaal geen sturing en 
is bovendien fiscaal ongunstig”, aldus Groag.

Mixing & matching
Maar je hebt tegenwoordig een brede waaier van mo-
biliteitsproducten die allemaal hun nut kunnen heb-
ben. Groag verwijst naar Rijkswaterstaat die onlangs 
de bestaande (lease) vloot gele kentekens heeft voor-
zien van de deel-technologie van Greenwheels zodat 
de auto’s gemakkelijk deelbaar worden. Eenzelfde 

voertuigdeel- en beheertechniek voor fleetowners 
biedt Vecore. Mixing & matching noemt Groag als 
er diverse aanbieders van mobiliteitsproducten aan 
elkaar worden geregen. Waarbij zij nadrukkelijk ook 
de leasefiets wil noemen als optie, vooral voor het 
woon-werkverkeer. Groag: “Dan kan je nog kiezen of 
je een open systeem wilt voor bijvoorbeeld deelauto’s 
of fietsen, of dat je het exclusief wilt. Waarom niet een 
systeem opzetten met buur-bedrijven op hetzelfde 
bedrijventerrein? Zolang je maar commitment krijgt 
van alle partijen, dan kan dat succes opleveren.”

Die commitment is overigens essentieel, benadrukt 
Groag. Want zomaar ergens deelauto’s neerzetten 
en wachten op klanten, werkt niet. “Zo is eerder Audi 
Shared Fleet op de Zuidas in Amsterdam gestopt. De 
commitment van bedrijven bleek er niet te zijn.”

Wel de lusten, niet de lasten
Aan het eind van haar betoog kreeg Groag veel vragen 
of dat er al aanbieders op de markt zijn die alles 
kunnen aanbieden én faciliteren. Het willen uitbeste-
den van alle ‘sores’ klinkt aantrekkelijk voor menig 
fleetowner. Groag noemt daarbij het voorbeeld van 
Amber, dat niet alleen deelauto’s levert maar mobi-
liteit garandeert voor werknemers. Echte Mobility 
as a Service (MaaS)-modellen zijn echter nog in de 
maak. Groag adviseert in eerste instantie: ga praten 
met de leasemaatschappij. Hoewel ook zij weet dat 
veel leasemaatschappijen hun verdienmodel nog 
bijna volledig op de auto hebben geënt. Maar daar 
komt verandering in. “Dat moet ook wel, de voorte-
kenen voor een ‘perfect storm’ in mobiliteitsland zijn 
aanwezig. Files, luchtvervuiling, de oprukkende auto 
in de openbare ruimte, de verstedelijking… de wereld 
is zichtbaar aan het veranderen. En dat gaat best 
snel. Bedenk ook dat inmiddels bijna de helft van de 
grote autofabrikanten investeert in alternatieven voor 
autobezit. Het credo wordt ‘toegang tot’ in plaats van 
bezit. Ofwel: wel de lusten, niet de lasten.”

Drukte aan een van de 
kennistafels tijdens de 
Fleet Lounge

Ananda Groag, mobiliteitsexpert 
en eigenaar van Reframe
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Hitachi Capital Corporation neemt 
belang in Mobility Mixx

‘Big Data’ inzetten voor een doordacht laadplan

Hitachi Capital Corporation neemt 49 procent van de 
aandelen van MaaS-aanbieder Mobility Mixx over. 
Het bedrijf, waar eerder Noordlease en Leasevisie 
werden geïntegreerd in Hitachi Mobility, wil hiermee 
een ‘one stop shop’ voor een grote variëteit aan 
mobiliteitsdiensten bieden.

Mobility Mixx, ooit onderdeel van LeasePlan, is vorig 
jaar obergenomen door ARS Traffic & Transport 
Technology (ARS T&TT). Dat bedrijf zal als technolo-
giepartner van Mobility Mixx aanblijven, melden de 
partijen vandaag.

Volgens Hitachi is Nederland wereldwijd een van de 
sterkst ontwikkelde markten op het gebied van inno-
vatieve mobiliteitsdiensten (MaaS en Smart Mobility). 
Mobility Mixx zien ze als een frontrunner in het bieden 
van dergelijke dienstverlening: via een ‘one stop shop’ 

gebruikers toegang geven tot een grote variëteit aan 
mobiliteitsdiensten. Naast autoleasing onder andere 
ook: openbaar vervoer, deelauto’s en deelscooters. 
Reizigers plannen, boeken, betalen en wikkelen de 
administratie en fiscale aspecten af via één kanaal. 
Bovendien: “Mobility Mixx ondersteunt bedrijven en 
instellingen in het realiseren van kostenreductie én 
vergroening door mobiliteitsbudgetten te bieden, die 
in combinatie met slimme loyaliteitsprogramma’s het 
reisgedrag substantieel positief beïnvloeden”, aldus 
Hitachi Capital. De investering wordt ook gezien als 
opmaat naar een verdere uitbreiding met de Hitachi 
Capital bedrijven in andere regio’s. Eerder dit jaar 
maakte de Nederlandse tak, leasemaatschappij 
Hitachi Capital Mobility bekend de eerste klanten te 
hebben aangesloten op een eigen deelautosysteem, in 
samenwerking met WeGo. 

Wat is de optimale, toekomstbestendige laadinfra-
structuur voor uw wagenpark? Rondom die (actuele) 
vraag van menig fleetowner heeft startup EV Ready 
een model ontwikkeld dat gebruik maakt van flink wat 
data. Het moet een groeiplan opleveren dat aansluit bij 
de behoefte van werknemers en bezoekers.

Bovendien houdt dit groeiplan rekening met de 
bestaande faciliteiten en aansluiting van het 
bedrijfspand, benadrukt Gertjan Geurts van EV Ready. 
Want: hoeveel laadpalen kan een bedrijfspand aan? 
“Je hebt meerdere manieren om te voorkomen dat 
de aansluiting van het pand moet worden verzwaard, 
iets wat flink in de papieren kan lopen. Ons groeiplan 
houdt ook rekening met het tijdspad waarvoor wordt 
gekozen om een wagenpark te elektrificeren. Nu 
is het aanbod ev’s nog beperkt, waarom nu al veel 
laadpalen plaatsen die misschien straks, als ze ten 
volle moeten worden benut, al weer verouderd zijn?”

In zo’n plan van EV ready zitten nogal wat variabelen. 
Bij iedere opdrachtgever, waaronder onlangs 

verzekeraar ASR en technisch dienstlever Kuijpers, 
wordt dan ook veel aandacht besteed aan de 
inventarisatie. In dat stadium wordt niet alleen 
verschillende data van de klant verzameld, en 
gematched met de eigen data van EV Ready. Ook 
wordt in kaart gebracht wat de ambities van de klant 
met betrekking tot elektrisch rijden precies zijn. 
Geurts: “Hoe groot is deze ambitie? Is het bedrijf 
in kwestie van plan om 100% van het wagenpark te 
vervangen door elektrische auto’s of 50% of 30%? 
Op welke termijn moet dit gebeuren? Wie zijn de 
stakeholders? En niet te vergeten de hamvraag: wat 
zijn de kosten? Al deze, en vele meer vragen passeren 
de revue. Bedenk daarin dat wij onafhankelijk zijn. 
We zijn niet verbonden aan welke aanbieder van 
laadpalen of wat dan ook.”

De bedoeling is dat bedrijven met een wagenpark 
op deze manier sneller en meer kostenefficiënt over 
kunnen naar volledig elektrisch. In het EV-ready 
rekenmodel wordt, naast een tco-berekening, de 
toename in energiebehoefte en de extra benodigde 

laadcapaciteit, ook de reductie in CO2-emissie 
berekend. Geurts: “Indien gewenst kunnen we 
naast medewerkers met een bedrijfsauto ook de 
bezoekers en de medewerkers met een eigen auto in 
de berekening meenemen. Met onze ervaring, bieden 
wij uiteindelijk een volledige oplossing; van plan tot 
realisatie.”

Pilot elektrisch leasen 
bij WagenPlan: lease- 
rijders bij Iglo positief
WagenPlan biedt haar klanten sinds enige tijd een 
pilotprogramma elektrisch leasen. Dit programma 
duurt een jaar, de ev wordt geleased op basis van 
een shortleasecontract. Er is uitgebreid advies, 
maar klanten moeten elektrische rijden toch vooral 
in de praktijk ervaren, meent de leasemaatschappij. 
Bij Iglo werkt die aanpak in ieder geval goed.

Niet meteen volledig de overstap naar elektrische 
leasen willen maken? Bij WagenPlan beseft men 
dat wagenparkbeheerders bijvoorbeeld graag 
eerst ervaren hoe elektrisch rijden bevalt bij de 
medewerkers. Kan iedereen thuisladen en hoe 
gaat dat installeren van een lader in zijn werk? Hoe 
praktisch is dat laden onderweg nou precies en kan 
dat wel altijd? Is die actieradius nou echt voldoende 
of toch niet? Als klanten na de pilot verder willen 
gaan met elektrisch leasen dan gaat het contract 
over op een lange termijncontract. Het verschil wordt 
verrekend, ofwel de extra kosten over de eerste 
12 maanden van de pilot worden verrekend met 
de leasekosten van de daarop volgende maanden. 
Volgens WagenPlan-directeur Wijnand Akkerman 
komt er best wel wat bij kijken bij het opzetten van 
zo’n pilot. “Wil je alles uit zo’n pilot halen dan moet je 
rekening houden met een groot aantal factoren. Maar 
de belangrijkste is wel dat zowel de werkgever als de 
leasemaatschappij er serieus tijd in moeten willen 
steken.”

Op TrendsinAutoleasing.nl is er een video-klantcase 
van Iglo waar duurzaamheid een grote rol speelt. 
“Elektrisch rijden is een eerste stap op weg naar een 
duurzaam mobiliteitsbeleid en WagenPlan is hiervoor 
de ideale partner”, aldus HR-manager Renske 
Rozemeijer. 
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Private lease en elektrische auto 
geven boost aan autoleasing

De tien grootste autoleasemaatschappijen van Ne-
derland hebben hun marktpositie verder versterkt. 
Samen zijn ze nu goed voor 76,1 procent van het wa-
genpark van de gehele AUMACON Leasemaatschap-
pij Top-100. De oprichters van de snelst groeiende 
leasemaatschappij - MisterGreen Electric Lease 
– ontvingen het eerste exemplaar van dit toonaange-
vende brancheonderzoek. 

Uit het onderzoek blijkt onder meer de sterke 
concentratie van de markt bij de grootste 
leasemaatschappijen. De tien grootste daarvan 
hebben liefst 76,1 procent van alle leaseauto’s in hun 
beheer; dat was een jaar tevoren nog 72,6 procent. 
Directeur Clem Dickmann van AUMACON: “Ook aan 
de leverancierszijde – de autodealers – doet zich een 
snelle groei van de topbedrijven voor. De 10 grootste 
dealerholdings zijn de afgelopen vijf jaar van een 
marktaandeel in de nieuwverkoop van 26 procent 
gegroeid naar 33 procent. De concentratie in de 
leasesector loopt daarop vooruit. Het is hoe dan ook 
duidelijk dat de levering van auto’s steeds meer in 
handen komt van de grootmachten in de markt.”   
    
Autolease in de lift 
Vrijwel alle leasemaatschappijen zien hun wagenpark 
groeien. Op de eerste plaats gaat het dan om de groei 
in het operationele leasepark voor zakelijke klanten; 
deze leasevorm is van toepassing voor zo’n 70 procent 
van alle leaseauto’s. De groei van private lease 
(ca. 20 procent van alle leaseauto’s) is echter nóg 
spectaculairder. Dickmann “Leasemaatschappijen zijn 
een factor van groot belang in de mobiliteitssector, 
zeker nu ze vrijwel allemaal hun marktgebied hebben 
uitgebreid met de particuliere markt. Tezamen nemen 

de leasemaatschappijen dit jaar al ruim 52 procent 
van alle nieuwe auto’s voor hun rekening.” 
Volgens de jongste prognose van AUMACON zullen 
dit jaar zo’n 67.500 nieuwe private leaseauto’s (13 
procent meer dan in 2018) worden geregistreerd 
tegenover 150 duizend zakelijke leaseauto’s 
(1 procent meer dan in 2018) binnen een naar 
verwachting met 6 procent dalende totaalmarkt. 
“Vooral zakelijke lease profiteert daarbij van de 
opmars van de elektrische auto; bijna 60 procent van 

alle EV’s heeft een leasemaatschappij als eigenaar.”
Het jaarlijkse AUMACON Leasemaatschappij 
Top-100 onderzoek geeft diepgaand inzicht 
in de marktverhoudingen binnen de almaar 
groeiende Nederlandse leasewereld. Dit 
onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste 
autoleasemaatschappijen in Nederland vond dit jaar 
voor de vijfde maal plaats.   

Mazda heeft op de Tokyo Motor Show 2019 eind 
oktober het doek getrokken van de eerste in 
serie geproduceerde volledig elektrische auto 
van het merk. De MX-30 krijgt een ‘bescheiden’ 
batterijpakket (35,5 kWh, range: 200 km) en 
daarmee is het voor het eerst dat er geen tot 
minimaal prijsverschil is bij de keuze tussen een 
benzine (CX-30) of elektrische aandrijving bij 
hetzelfde merk.
 
Een bijzondere strategie dus van het toch al wat 
eigenwijze Mazda. Uit onderzoek moet blijken dat 
een bereik van 200 kilometer voor 95 procent van de 
ritten voldoende is en dat er daarom is gekozen voor 
een compacte accu, wat tot een ‘dynamisch en licht 
rijgedrag’ zou leiden. De prijs van de auto: 33.990 
euro. Yasuhiro Aoyama, President & CEO van Mazda 
Motor Europe: “Naast de elektrificatietechnologieën 
die we in ons assortiment introduceren, hebben we 
als kleinere fabrikant al onze inspanningen gericht 
op het creëren van een elektrische auto waarvan 
we verwachten dat het een tweede auto wordt en 
waarvan de actieradius zal voldoen aan de behoeften 

van klanten. Immers, uit onderzoek is gebleken dat de 
Europese klant gemiddeld 48 km per dag rijdt.”

Ook bijzonder: de achterportieren openen in 
tegenovergestelde richting ten opzichte van de 
voorportieren. A la Rolls Royce dus. Freestyle 
deuren, noemt Mazda dat. De nieuwe elektrische 
crossover is vanaf de introductie beschikbaar in 
één (rijk uitgevoerde) uitvoering, de First Edition. 
De auto moest bovenal als een Mazda rijden. 
In de MX-30 wordt dit bereikt door innovatieve 
engineeringsbenaderingen in het zogenaamde 
e-Skyactiv-pakket. Dit houdt in dat het accupakket 
star is geïntegreerd in de carrosseriestructuur van 

het voertuig, wat de algehele carrosseriestijfheid 
verbetert en een uitstekende respons op de input van 
de bestuurder biedt. Aldus Mazda.

Het e-Skyactiv-systeem kan worden opgeladen 
met wisselstroom of snel worden opgeladen met 
gelijkstroom. Het model ondersteunt DC-laden aan 
de hand van de CHAdeMO- of COMBOstandaard. Door 
de meest geschikte standaard voor een specifieke 
regio te kiezen, is het mogelijk om de MX-30 bij elk 
laadstation ter wereld op te laden. Ook AC-laden tot 
6,6 kW wordt ondersteund.

Clem Dickmann tijdens de overhandiging van het onderzoek aan Mark Schreurs (rechts) en Florian Minderop (midden) van 
MisterGreen Electric Lease. “MisterGreen neemt in Nederland – op basis van wagenparkomvang – thans de 52ste plaats in, een 
jaar daarvoor was dat nog de 73ste plek. Een sterke groei dus, des te opmerkelijker dat het bedrijf dit realiseert door zich vrijwel 
uitsluitend te richten op zakelijke lease van EV’s. Daarnaast is men als ook actief in België en Duitsland en biedt MisterGreen als 
een van de weinige leasemaatschappijen ook occasionlease aan.” 

Elektrische Mazda 
MX-30 krijgt (bijna) 
zelfde prijs als 
‘benzinebroer’ CX-30
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RVO: omzet sector elektrisch 
vervoer groeit met 44%

NZO: 40 procent 
zakelijke vloot in 
2025 elektrisch

Nederlandse bedrijven profiteren van de sterke 
groei van elektrisch vervoer, stelt het RVO in een 
rapport. Zo steeg het productievolume van de 
ev-sector de afgelopen 2 jaar met 44% tot 1,3 
miljard euro. Ook het aantal banen steeg naar 
4.290 fte eind 2018.

De grote omzetstijging is onder meer te zien bij 
bedrijven die zich bezighouden met de nieuwbouw en 
ombouw van elektrische voertuigen. Maar vooral ook 
bij bedrijven die zich richten op de laadinfrastructuur 
en smart grids. In het RVO-rapport ‘Verzilvering 
verdienpotentieel elektrisch vervoer 2017-2018’ staat 
ook dat Nederland tot de wereldwijde koplopers 
behoort op het gebied van elektrisch vervoer. Dit 
resulteert in een groot marktaandeel van nieuw 
verkochte elektrische auto’s. Ook heeft ons land 
het hoogste aantal (semi)publieke laadpunten van 
Europa. Bovendien behoren we tot de wereldtop 
op het terrein van open ICT-standaarden voor 
laadinfrastructuur en slim laden.

De thuismarkt vormt het fundament van de 
Nederlandse EV-sector. Tussen 2017 en 2018 
gingen er in vergelijking met voorgaande jaren meer 
Nederlanders over op elektrisch vervoer. Rond het 
einde van 2018 reden er 44.984 volledig elektrische 
personenauto’s rond. Deze trend zet door in 2019, 
want op 30 september ging het al om 74.961 auto’s. 
Maar de stijging is breder dan personenauto’s. 

Zo kunnen ook fabrikanten van elektrische bussen, 
light electric vehicles en trucks zich verheugen op 
een groeiende vraag. Dit komt mede door het stijgend 
aantal aanbestedingen van (buitenlandse) overheden 
die zich richten op zero-emissie-bussen.  
De toegevoegde waarde aan de economie steeg 
hierdoor van € 300 miljoen in 2016 naar € 420  
miljoen in 2018. Tijdens de verkiezing Zakenauto/Bestelauto van het 

Jaar afgelopen september is ook weer een verse 
Nationaal Zakenauto Onderzoek gepresenteerd 
door Eric Vousten van VMS | Insight. Daarin lezen we 
onder andere dat in 2025 meer dan 40 procent van 
de zakelijke vloot volledig elektrisch zal zijn.

Het onderzoek werd dit jaar uitgevoerd onder 760 
bedrijven en 2.396 berijders. En wat iedereen al 
vermoedde, blijkt waar: de elektrische auto wordt 
de norm. Bedrijven zijn behoorlijk positief over 
volledig elektrische aandrijving en staan het veel 
vaker toe. De Tesla Model 3 is erg populair, maar 
ook modellen als de elektrische Kia Niro en Hyundai 
Kona staan hoog op het verlanglijstje. Ook populair: 
het mobiliteitsbudget! Jarenlang was het een groot 
twistpunt, bedrijven wilden het wel maar werknemers 
liepen er niet warm voor. Anno 2019 lijken veel 
organisaties het ‘stilletjes’ te hebben ingevoerd. Zowel 
het gebruik als interesse liggen beduidend hoger 
dan in voorgaande jaren, stelt het NZO. De leasefiets 
werd ook onderzocht. De nieuwe bijtellingsregels 
waren tijdens het onderzoek nog vrij onbekend, 40 
procent van de bedrijven verwacht een regeling aan 
te bieden. De belangstelling onder zakelijke rijders 
is op dit moment echter nog laag. Heet hangijzer 
blijkt verkeersveiligheid en het gebruik van ADAS 
(rij-assistentiesystemen). 45 procent van de bedrijven 
zegt met verkeersveiligheid bezig te zijn. Maar het 
aandeel niet-gebruikers van ADAS-systemen neemt 
toe. Iets meer dan 30% van de respondenten schakelt 
lane departure warning en lane keeping aid weleens 
of altijd uit. Vorig jaar was dat minder dan 30%.

Volvo Cars heeft de nieuwe Volvo XC40 Recharge 
onthuld, de eerste volledig elektrische auto van Vol-
vo, vanaf begin 2020 te bestellen. De XC40 Recharge 
heeft een actieradius van meer dan 400 kilometer 
(WLTP) en een systeemvermogen van 408 pk. Met 
een snellader is de batterij in 40 minuten tot 80 
procent opgeladen. De vanafprijs ligt wel boven de 
(2020) 8 procents-bijtellingsnorm (van 45k): 
59.900 euro.

De XC40 is het eerste model dat deel uitmaakt van het 
nieuwe Recharge-modellengamma. In de komende 
vijf jaar introduceert Volvo elk jaar een nieuw, volledig 
elektrisch, model. In 2025 moet dan de helft van 
alle Volvo-verkopen een volledig elektrisch model 

zijn. De andere helft is weggelegd voor de hybride 
uitvoeringen. Recharge is de overkoepelende naam 
van al deze oplaadbare Volvo’s (volledig elektrisch 
of plug-in hybride). Plug-in hybride model worden 
overigens geleverd met een jaar gratis elektriciteit. 
Dit gebeurt met een terugbetaling achteraf over 
de gemiddelde elektriciteitskosten in dat jaar. De 
elektrische XC40 wordt bovendien de eerste Volvo met 
een gloednieuw infotainmentsysteem met Google’s 
besturingssysteem Android. Het nieuwe infotainment 
draait hierop en is volledig geïntegreerd in Volvo On 
Call, het digitale serviceplatform van Volvo met een 
mobiele app, in-car Wi-Fi en connected services. Met 
Volvo On Call kunnen bestuurders van een plug-in 
hybride zien hoeveel tijd ze elektrisch rijden.

Om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen, 
verdrievoudigt Volvo de productiecapaciteit van 
zijn geëlektrificeerde modellen en biedt het vanaf 
volgend jaar Designer’s Choice-uitvoeringen van 
geselecteerde populaire Recharge-modellen met 
korte levertijden. Volvo Cars verwacht dat volgend 
jaar 20 procent van alle Volvo-verkopen een plug-
in hybride is. In Nederland ligt het aandeel plug-in 
hybrides al hoger. Elk Volvo-model is leverbaar als 
Recharge, van de compacte XC40 en de populaire 
Volvo 60-serie tot het topmodel, de Volvo XC90. Volvo 
is de enige autofabrikant die een plug-in hybride 
levert van elk model.

Volvo onthult volledig elektrische
XC40 Recharge
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Leasesector ondertekent Klimaatakkoord

Leasebranchevereniging VNA heeft samen met 
ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, in het bijzijn van 
de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en 
Snel (Financiën) het Klimaatakkoord ondertekend. 
De vier organisaties spreken hiermee hun vertrou-
wen uit in het Klimaatakkoord en committeren zich 
daarmee aan de uitvoering van de afspraken en 
maatregelen.

Zo’n 53 procent van alle nieuw verkochte auto’s is een 
leaseauto. Renate Hemerik, directeur VNA, voelt dan 
ook de verantwoordelijkheid om mee te werken aan 

het verduurzamen van het Nederlandse wagenpark. 
“Daarom zetten ook wij onze handtekening onder het 
Klimaatakkoord. Onze leden willen een proactieve 
gesprekspartner voor hun klanten zijn en zorgen 
voor een goed advies en de juiste rapportages, onder 
andere over het verlagen van de CO2-footprint.”

De organisaties merken daarbij wel op dat 
komende periode correcte invulling moet worden 
gegeven aan een aantal punten van zorg, met name 
voorspelbaarheid en stabiliteit van overheidsbeleid. Of 
zoals Hemerik het zegt: “Het is cruciaal dat het beleid 
van de overheid voorspelbaar is en dat werkgevers 
de tijd krijgen om daar hun eigen beleid op te 
kunnen maken om voor te sorteren op een duurzame 
toekomst.”

Bijtelling
Dat stabiele en voorspelbare fiscale beleid zal, 
in de ogen van de vier partijen, in ieder geval 
moeten gelden voor de bijtelling. Tussentijdse 
aanpassingen moeten alleen als consument en 

bedrijfsleven voldoende tijd hebben om op fiscale 
aanpassingen te kunnen anticiperen. Daarnaast moet 
het op gang komen van de particuliere markt niet 
gefrustreerd worden omdat het jaarlijks beschikbare 
subsidiebudget ontoereikend blijkt. Daarom moet 
de overheid met budgetten kunnen schuiven en 
bedragen uit latere jaren naar voren halen. Mocht de 
subsidiepot eerder leeg zijn dan einde looptijd (2024), 
dan vragen de organisaties om eventuele verruiming 
van het beschikbare budget.

Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale 
wagenpark sneller te verduurzamen en, naast 
elektrische auto’s, ook andere schone en zuinige 
technieken, zoals hybride, plug-in hybride en het 
gebruik van biofuels aantrekkelijker te maken voor 
de automobilist. Verlaging van de BPM is daarbij 
essentieel, zeker ook als opstap naar een systeem 
van betalen naar gebruik.

Medewerkers met een (lease)fiets van de 
zaak behouden hun recht op de onbelaste 
reiskostenvergoeding van 19 cent op moment 
dat men met een ander vervoersmiddel dan de 
leasefiets naar werk reist. Dat meldt RAI 
Vereniging vandaag, na bevestiging van het 
ministerie van Financiën.
 
Rai Vereniging had daar eerder vragen over gesteld 
aan het ministerie. Want in de aanloop naar de start 
van de bijtellingsregeling voor zakelijke fietsen per 1 
januari volgend jaar, was er onduidelijkheid ontstaan 
of deze regeling naast de onbelaste vergoeding van 
19 cent per kilometer voor zakelijke kilometers 

mag worden gebruikt of niet. Dat blijkt dus wel 
het geval, benadrukt Huub Lamers, voorzitter 
sectie Fietsen RAI Vereniging. De bedoeling van de 
nieuwe regeling is altijd al geweest dat de leasefiets 
juist naast bijvoorbeeld de auto van de zaak mag 
worden gebruikt en niet gelijktijdig. Lamers: 
“Behoud van de vergoeding is essentieel. De nieuwe 
bijtellingsregeling moet het immers voor mensen 
aantrekkelijker maken om een fiets van de zaak te 
leasen en dat doe je niet door aan de andere kant 
bestaande voordelen weg te nemen.”

In de praktijk betekent dat, dat als een werknemer 
met de trein of auto naar werk gaat, de werkgever 

maximaal 19 cent per kilometer onbelast mag 
vergoeden. Als de werknemer met de trein reist mag 
de werkgever ook de werkelijke kosten vergoeden 
als de kosten hoger zijn dan 19 cent per kilometer. 
Werkgever/werknemer moeten wel aannemelijk 
kunnen maken dat de werknemer geen gebruik 
heeft gemaakt van de leasefiets als hij de zakelijke 
kilometers, ondanks die terbeschikkinggestelde fiets, 
per trein of per auto aflegt. Als een werknemer een 
dag de gehele rit met de leasefiets naar het werk 
reist, kan geen aanspraak worden gemaakt op de 
onbelaste kilometervergoeding.

Reiskostenvergoeding blijft 
behouden voor leasefietsers
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Met het recent aansluiten van een nieuwe, grote klant (600 
voertuigen), klimt de fleetmanagementoplossing Cartracker, 
een van de producten van techbedrijf ULU, verder richting 
de gedroomde positie in de fms-markt: marktleiderschap 
in Nederland. Volgens CEO Christian Kerssens en head of 
operations Geertjan Berman omarmen klanten technologie 
steeds gemakkelijker - het ‘MaaS-kantelpunt’ verwacht het 
bedrijf in 2020/2021. Tegelijkertijd wordt de klant steeds 
kritischer. “Daar profiteren wij van”. 

 

Bovendien blijken veel concurrenten van Cartracker tegen de grenzen van 
hun mogelijkheden aan te groeien, merkt ook Servaas Reijnen, Head of Fleet 
Services van ULU. Een goede ritregistratie is tegenwoordig een basisvoorwaarde 
van een fleetmanagementsysteem, het verschil zit hem tegenwoordig in veel 
meer zaken. Reijnen: “Een berijders-app, urenregistratie, parkeren, rijgedrag-
competities, tijdslijnen, inzicht in CO2, carsharing en noem maar op. Dagelijks 
is bij ons een flink development team bezig om continu nieuwe integraties of 
toepassingen te bedenken. Waarbij onze klanten belangrijke input leveren,  
die maken feitelijk ons platform steeds beter.”

Als voorbeeld noemt Berman de rijgedrag-competitiemodule. Sinds kort 
wordt het standaard geleverd op het systeem, waarmee klanten in een 
aantal muisklikken een eigen, uitgebreide competitie voor hun chauffeurs 
kunnen opzetten. Dat blijkt immers een probaat middel om bijvoorbeeld 
brandstofverbruik, CO2-uitstoot en schades omlaag te krijgen. Volgens 
Kerssens zijn er klanten die daardoor wel 4 tot 5 keer de kosten van het 
systeem terugverdienen. Het is momenteel in ieder geval populair onder 
bedrijven en wagenparkbeheerders. En daarom is het ook ontwikkeld. “Heel 
veel diensten richting fleetowners worden gefragmenteerd aangeboden. Dan 
moeten wagenparkbeheerders of chauffeurs op wel vier of vijf systemen steeds 
opnieuw inloggen om informatie boven tafel te krijgen. Helemaal bij een divers 
wagenpark, van personenauto’s tot vrachtwagens. Bij ons krijg je het allemaal in 
één systeem, portal of app te zien.”

Kritisch component
Cartracker biedt al meer dan 15 jaar oplossingen op het gebied van 
fleetmanagement, maar sinds het eind 2017 onder de vleugels van het 

internationale techbedrijf ULU zit, neemt de groei spectaculair toe, 
zoals Kerssens het omschrijft. “Wij bieden een volledige oplossing voor 
fleetmanagement en wagenparkbeheer, met name voor MKB-organisaties 
maar de laatste tijd ook voor opmerkelijk veel gemeentes en andere (lokale) 
overheden. Reden voor de groei? De markt in zijn geheel groeit jaarlijks 
met dubbele cijfers. We merken dat klanten tegenwoordig gewend zijn om 
technologie in te zetten, en het zelfs een kritisch component te laten worden in 
de dienstverlening. Daar hoort dan wel een betrouwbare partner bij die zowel  
de technologie als de dienstverlening uitmuntend op orde heeft. Men wordt  
dus kritischer. Daar profiteren wij van.”

Meebewegen met de markt. Dat is feitelijk waarmee ULU dagelijks mee bezig 
is. En die klantwensen zijn divers. Van het schilderbedrijf uit Amsterdam die niet 
meer zonder de parkeeroplossing van Cartracker zou kunnen. Een oplossing die 
de parkeertijd automatisch uitzet bij het wegrijden. “Dat bedrijf verdient geld met 
onze oplossing”, aldus Reijnen. “Naast natuurlijk alle administratieve gemakken 
die bij een goede oplossing horen.”

Technologische fundering van MaaS
Cartracker wordt modulair opgebouwd waardoor de klant gemakkelijk kan 
kiezen voor bepaalde diensten. Het bedrijf werkt met een vaste, transparante 
prijs voor alle diensten. Dat betekent geen ‘vage prijsstructuren’ als bijvoorbeeld 
een wagenparkbeheerder carsharing wil opzetten binnen zijn bedrijf. Ook 
bijzonder: ULU bouwt zelf de hardware voor de fleetmanagementdiensten. 
Berman: “Dat garandeert toch een stuk flexibiliteit in je proces. Bovendien: 
auto’s worden complexer waardoor soms meer maatwerk nodig is. Het voorkomt 
in ieder geval mogelijke problemen bij de inbouw. En dus irritatie bij de klant. 
Dat is niet wat je wilt.” Of we ULU eigenlijk ook als   (MaaS)-aanbieder moeten 
zien? Kerssens benadrukt dat ULU vooral de technologische fundering van 
MaaS wil zijn. “We zijn geen uitvoerende MaaS-partij, we zijn de tech erachter. 
Leasemaatschappijen zijn doorgaans het aanspreekpunt voor klanten wat betreft 
MaaS. We zien dit jaar opmerkelijk veel belangstelling 
voor ons platform, bijvoorbeeld 
bij Nederlandse 
leasemaatschappijen als 
Multilease, maar ook 
internationaal. Wij denken 
dat 2020 of 2021 echt het 
kantelpunt wordt voor 
wat betreft echte 
MaaS-services.”

ULU met Cartracker (fleetmanagement) op weg naar marktleiderschap

“Dankzij de klant wordt ons 
  platform steeds beter”

ULU-projecten met Toyota en BMW

Dat ook autofabrikanten bezig zijn met connected services, moge bekend zijn. Ook hier wordt de weg naar 
techbedrijf ULU gevonden. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana lanceerde de fabrieksimporteur van Toyota van 
Midden-Europa vorige maand een groot b2b-deelautoproject waarin zo’n 30 bedrijven meedoen met tezamen 
meer dan 1000 werknemers. Het fleetmanagement van dit DriveMe project is mede door ULU tot stand 
gekomen. Volgens Kerssens kan het project worden gezien als een groot ‘interne service’ voor bedrijven voor 
het gezamenlijk gebruik van voertuigen. Uniek in zijn soort, vooral vanwege de schaal. Berman: “Uiteindelijk 
is ook het doel voor deelnemende bedrijven de kosten te verlagen, milieuvriendelijker te opereren en gewoon 
efficiënter gebruik te maken van een wagenpark. In Ljubljana kunnen bedrijven nu een dergelijk opkomend 
mobiliteitssysteem ervaren. We hopen dat het snel beschikbaar komt in andere steden.” ULU kwam eerder 
nog in het nieuws door de ‘koppeling’ met BMW. BMW-modellen die zijn uitgerust met BMW ConnectDrive 
zijn vanaf nu gekoppeld met het technologieplatform van ULU. Waardoor alle diensten van ULU, zoals 
fleetmanagement, ritregistratie en parkeren, nu zonder tussenkomst van additionele (ULU) hardware 
beschikbaar is. Kerssens: “Auto’s worden vanuit de fabriek steeds vaker connected afgeleverd. Om in die 
connected voertuigen vervolgens nog eigen ULU-hardware te plaatsen, is natuurlijk niet logisch. 
Het samenwerkingsverband met BMW zien we dan ook als eerste stap in de goede richting. En het werkt: 
we zijn momenteel in gesprek met andere importeurs/ fabrikanten. Het zal dus zeker niet de laatste 
integratie zijn die wij implementeren.”
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Meer weten?  Bel 020 - 44 88 020

Autoschade?

Landelijk netwerk
Franchiseketen met 
zelfstandige ondernemers

Tevreden klanten
Onafhankelijk en transparant 
klanttevredenheidsonderzoek

Bij ASN Autoschade staan u en uw berijder centraal, wij ontzorgen en verrassen. ASN Autoschade heeft een
landelijk dekkend netwerk van autoschadeherstelbedrijven. Bij alle ASN Autoschade vestigingen staan
kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij zijn een gewaardeerd partner voor
verzekeraars, volmachten, leasemaatschappijen, fleetowners en dealerorganisaties.
Wij doen er alles aan om u en uw berijders tevreden te stellen, want schade is al vervelend genoeg.
Bekijk onze scores op asnautoschade.tevreden.nl

Autoschade
Vakkundige medewerkers 
en modern gereedschap 

Vervangend vervoer

haal- en brengservice

Klant contact center
24/7 bereikbaar

Polis check

voor procesvoordeel en tijdwinst 
Dekking verificatie via webservice

 www.asnautoschade.nl

ASN Autoschade houdt uw klanten
mobiel met vervangend vervoer en
haal- en brengservice  

Sofico sluit partnership met Autorola voor realtime marktinzicht

Die kansen liggen onder andere op het vlak van de remarketing, een belangrijk 
onderdeel van de winstgevendheid van leasemaatschappijen. Volgens Erwin 
Coesens, Country Manager Autorola Belux, waarderen fleetowners en 
leasemaatschappijen traditioneel hun activa op basis van historische gegevens. 

“Dit resulteert dikwijls in grote waardeverschillen die pas aan het einde van 
het voertuigcontract in beeld komen. De INDICATA realtime data stellen 

voertuigbeheerders in staat om hun vloot proactief te benaderen en constant te 
screenen op zakelijke kansen zodat snelle en doordachte beslissingen 
kunnen worden genomen.”

Miles van Sofico is speciaal ontwikkeld om flexibele en functionele end-to-end 
oplossingen te bieden om wagenparken efficiënt te beheren. De INDICATA-
data zal nu worden geïntegreerd. Gémar Hompes, managing director bij 
Sofico, stelt dat er een stijgende noodzaak is bij wagenparkbeheerders en 
leasemaatschappijen om het gebruik van hun voertuigen met grotere en 
verschillende granulariteit te beheren: van jaren tot minuten. “De realtime 
INDICATA-data is een uitstekende tool om wagenparkbeheerders net dat inzicht 
te geven dat nodig is om hun vloot op elk moment optimaal te beheren.”

Verderop in dit magazine een uitgebreid interview met Autorola en haar 
dataproduct INDICATA. Waarbij er volgens Frank Tanke, Country Manager 

Autorola Nederland, heel wat 
partijen nog stappen kunnen 
maken, met name in de 
remarketing van de almaar 
groeiende private leasevloot.

Gémar Hompes, 
Sofico Managing Director
 

Remarketingspecialist Autorola gaat haar dataproduct 
INDICATA integreren met Miles, het leasesoftware-
programma van Sofico. Daardoor krijgen onder andere 
fleetowners, leasemaatschappijen en verzekeraars realtime 
marktinzichten waardoor ze ‘risico’s en kansen’ met 
betrekking tot hun leasevloot beter kunnen gaan inschatten.
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Lease intermediair BD Lease heeft het online leaselabel Leasedesk.nl grondig vernieuwd. Klanten 
(werkgever én werknemer) kunnen er naar hartenlust op calculeren op zoek naar het meest 
geschikte operationele leasecontract met bijbehorende leaseauto. Het is een online tool voor ‘realtime 
prijsvergelijken’, zoals BD Lease-directeur Peter van der Horst het omschrijft. Maar dan niet voor de 
laagste prijs, maar voor de beste deal. En het neemt vooral veel tijd uit handen.

BD Lease, wat staat voor Best Deal, is een van de meer gerenommeerde lease 
intermediairs van Nederland. Het noemt zichzelf de grootste onafhankelijke 
tussenpersoon van Nederland voor operationele service lease en financial lease. 
“Wij zijn de ogen en oren in de leasemarkt”, verduidelijkt Van der Horst. Waarbij 
vooral de onafhankelijkheid door hem wordt gekoesterd. “Wij zijn er in de eerste 
plaats voor onze klant, niet voor de aangesloten leasemaatschappij.

Het online label Leasedesk.nl bestaat al sinds 2014 maar werd vooral intern 
gebruikt onder andere door aangesloten leasemaatschappij om hun backoffice te 
ontlasten. Dat ontlasten is nog steeds van toepassing, maar Leasedesk.nl anno 
2019 is vooral een tool om leaseauto’s en -contracten op een snelle manier met 
elkaar te vergelijken. Waarbij appels met appels worden vergeleken, benadrukt 
Van der Horst. “De prijs is daarbij een onderdeel, het gaat ook om bijvoorbeeld 
de hoogte van het eigen risico, gestaffeld of niet, de meer en minderkosten van 
kilometers en of er winterbanden (onbeperkt) bijzitten. Al dat soort zaken dat 
een contract tot een beste deal maakt.”

Autoregeling uploaden
Het systeem laat uiteindelijk de drie beste deals zien. Waarbij er dus gezocht 
kan worden op een specifieke auto of dat alleen het maximale leasebedrag wordt 
ingegeven met zaken als looptijd van het contract en verwachte jaarkilometers. 
Op al die onderdelen kan worden geschakeld. Om dit voor elkaar te krijgen 
was een flinke, technische klus, zegt Van der Horst. Waarbij we Leasedesk.nl 
vooral niet moeten afzetten tegen ‘bulkvergelijkers’ waar je alleen vanafprijzen 
krijgt. Van der Horst: “Leasedesk.nl matcht specifieke auto’s met elkaar die 
de klant eerst zelf kan samenstellen, ook al werken leasemaatschappijen 
met verschillende dataleveranciers. Dat laatste maakte het technisch ook zo 
complex. Maar het belangrijkste is natuurlijk het voordeel van de klant: die hoeft 
niet meer overal in te loggen bij al die verschillende online leasemaatschappijen 
om prijzen van leasecontracten inzichtelijk te krijgen. Alle gegevens hoef je nog 
maar een keer in te kloppen. Dat scheelt enorm veel tijd. Binnenkort kunnen 
klanten er ook hun autoregeling in uploaden, waarbij een nieuwe werknemer 
meteen een inlogcode krijg om een leaseauto uit te zoeken conform de kaders 
van  de autoregeling.”

Die ‘calculatiedruk’ is vooral groot bij bedrijven waar de werknemer de vrijheid 
krijgt om een leaseauto uit te zoeken. Met de online tool Leasedesk.nl kan die 
medewerker al die calculaties gemakkelijk zelf doen. Scheelt de werkgever, of 
eventueel een wagenparkbeheerder, veel tijd en kopzorgen. Leasedesk.nl kan 
ook strategisch worden ingezet, schetst Van der Horst. Waarbij een verkregen 
‘beste deal’ richting een ‘eigen’ leasemaatschappij wordt overhandigd – en 
wellicht matcht die het aanbod. Van der Horst: “Het is eigenlijk continu tenderen 
wat je doet. Want je wilt niet alleen de beste deal voor auto nummer 1 en 2, maar 
ook voor nummer 16.”

‘Kwaliteitscheck’
Leasedesk.nl werkt net als BD Lease met meerdere, door hen zelf aangesloten 
leasemaatschappijen. Dat zijn niet alleen spelers uit de grote top-10, 
maar ook enkele kleinere leaseaanbieders. De ‘kwaliteitscheck’ van een 
leasemaatschappij wordt door BD Lease zelf gedaan. Gekeken wordt onder 
andere of de dienstverlening van een betreffende leasemaatschappij past bij 
het klantenbestand van BD Lease/Leasedesk.nl. Een bestand dat vooral bestaat 
uit MKB-bedrijven, al sluit Van der Horst ook steeds grotere parken aan van 
meer dan 200 voertuigen. Voor die groep is Leasedesk.nl ook zeker interessant, 
volgens hem.  “Klanten tekenen uiteindelijk rechtstreeks het contract met de 
leasemaatschappij waarmee een ‘beste deal’ kan worden gemaakt. Maar de 
klant raken we nooit uit het vizier. Tijdens hercalculaties maar natuurlijk ook 
voor vragen met betrekking tot hun mobiliteitsbeleid. Of gewoon over welke 
bestelauto ze nu het beste kunnen aanschaffen of financial lease voor hen beter 
is dan bijvoorbeeld operational lease? Dat stukje kennis van ons, in combinatie 
met de klant die we van haver tot gort kennen, heeft ons in het verleden 
succesvol gemaakt. En daarin willen we ons ook in de toekomst mee 
blijven onderscheiden.”

Leasedesk.nl (powered by BD Lease) 

Continu tenderen voor het beste 
(operationele) leasecontract

Private lease

Buiten de vergelijkingstool voor operationele leasecontracten, kunnen 
websitebezoekers ook voor financiallease terecht bij Leasedesk.nl. 
Hier is een leasevoorraad beschikbaar, afkomstig van de met BD Lease 
samenwerkende autobedrijven. Van der Horst: “Daarnaast spelen we in 
op de stijgende vraag van private lease en hebben we een handige online 
tool ontwikkeld waarop de beste private lease aanbiedingen te vinden 
zijn. Uiteraard kunnen ook particuliere financieringen via de website 
worden aangevraagd/afgesloten.”
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JAMES 
Autoservice 
viert vijfde 
verjaardag

“JAMES Autoservice is het beste 
alternatief voor de merkdealer 
waar je vaak ver voor moet rijden 
en lang moet wachten voordat je 
aan de beurt bent”, zegt Van Altena. 
“Bij een JAMES Autoservice bedrijf 
draait in de eerste plaats alles om 
de klant. JAMES is altijd in de buurt, 
geeft betere service, de mensen 
lopen er net iets harder en de prijs 
is goed.” Op de vraag waarom een 
autobedrijf zich bij JAMES aansluit 
is Van Altena stellig. “Omdat de 
directeur in een JAMES-bedrijf 
eigenaar van zijn eigen bedrijf blijft 
en daar zeggenschap over heeft. 
De vent maakt hier nog echt de tent 
en de benadering naar de klant is 
persoonlijk.” Die tent is overigens wel 
belangrijk want de uitstraling moet 
overal gelijk zijn. Van Altena: “Er is een 
wachtruimte met internet en je kunt er 
een goede bak koffie drinken.”

JAMES Autoservice is sterk in de 
zakelijke markt, maar heeft ook een 
duidelijke focus op particulieren. 
“Mobiliteit verandert snel, wij zetten 
daarom vol in op de toekomst”, 
zegt Van Altena. “Wij zijn continu 
bezig om het JAMES -bedrijf 
voor te bereiden op onder andere 
elektrificatie en ontwikkelen nu 
diensten en producten waar JAMES- 
bedrijven en hun klanten over twee 
tot drie jaar van profiteren.”

Moobi center
Als belangrijk voorbeeld noemt Van 
Altena de recente aankondiging dat 
alle JAMES autobedrijven Moobi 
center worden. “Moobi helpt JAMES 
Autoservice franchisenemers naar 
de toekomst en geeft ze de juiste 
producten en diensten die passen 
bij de nieuwe mobiliteit én de 
veranderende consument.”  
Als voorbeelden hiervan noemt Van 
Altena het aanbieden van diensten 
zoals private lease en producten als 
laadpalen voor elektrische auto’s.

In oktober bestond 
JAMES Autoservice vijf 
jaar als zelfstandige en 
volledig onafhankelijke 
garageformule. Directeur 
Denis van Altena blikt 
tevreden terug op de 
afgelopen periode en kijkt 
positief vooruit naar de 
toekomst.

12 Fleet & Lease
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Dagelijks worden er in INDICATA, het realtime dataproduct van Autorola Group, 6,2 miljoen auto-advertenties 
op internet gescrapet in 13 Europese landen. Advertenties van autoportalen, dealerwebsites of andere kanalen. 
Het levert een schat aan data op over onder andere occasionprijzen, stadagen en hoe courant een specifiek 
model is. Frank Tanke, Country Manager Autorola Nederland, ziet dat data een steeds belangrijke rol krijgt in 
de remarketing van occasions en ex-leaseauto’s. Daarbij kan data hét wapen zijn in de strijd om de remarketing-
opbrengsten van private leasemodellen op peil te houden!

INDICATA zag vijf jaar geleden het levenslicht in Nederland. Tot die tijd was 
Autorola vooral een veilinghuis. En nog steeds biedt het bedrijf een platform 
waarop kopers hun voertuigen kunnen aanbieden. Autorola is daarbij geen 
kleine speler: het bedrijf is actief in 19 landen, 14 daarvan in Europa. En om 
maar meteen een ‘veiling-weetje’ in de strijd te gooien, het grootste exportland 
vanuit Nederland – 70 procent van de voertuigen op het Autorola-platform wordt 
uit Nederland geëxporteerd! – is niet Polen of een ander Oost-Europees land, 
maar Portugal. “Zelfs 1 op de 3 exportauto’s gaat via ons platform momenteel 
naar Portugal. Waarbij Spanje een grote runner up is. Dat heeft me toch flink 
verbaasd. Maar in Portugal gaat het momenteel economisch goed.” 

Dergelijke kennis van de verschillende markten is natuurlijk een belangrijke 
pré van een internationaal veilinghuis. Occasions worden verkocht op de markt 
waar het voertuig het meest opbrengt. Op die manier blijft de handel van 
occasions in Nederland lucratief en realiseren leasemaatschappijen al jaren 

goede winsten met de verkoop van hun ex-leaseauto’s. Nederland loopt in de 
remarketingwereld sowieso voorop, weet Tanke. Een aanpak die zich meer 
en meer onderscheidt door de inzet van data. “INDICATA levert waardevolle 
marktinzichten op. Welk specifiek model staat al hoe lang te koop tegen welke 
prijs? We zien momenteel bijvoorbeeld een Renault Mégane al bijna een jaar op 
voorraad staan. Dat blijkt een uitvoering te zijn die zwaar incourant is. Ook zie je 
wat er met de prijs is gebeurd de laatste maanden. Dat zagen we bijvoorbeeld 
begin vorig jaar gebeuren met de plug-in hybride Mitsubishi Outlander. Leverde 
die begin januari 2018 nog gemiddeld 17.000 euro op, een week erna, en flink wat 
aanbod erbij, liep het terug naar 16.000 om tegen het einde van diezelfde maand 
op 13,500 euro uit te komen. Zo snel kan het gaan. Met die kennis in huis kan je 
daar dus slim op inspelen.”

Courantheidswaarschuwing
Dat laatste gebeurt, maar in de ogen van Tanke nog te weinig. Er zijn wat dat 
betreft door meerdere partijen nog flinke stappen te maken. Helemaal op het 
vlak van het immer uitdijende private leasesegment ziet Tanke mogelijkheden 
voor het slim inzetten van data. De countrymanager komt in zijn systemen 
regelmatig grote partijen dezelfde auto’s tegen die niet allemaal even snel 
worden verhandeld. In de webtool INDICATA levert dat bijvoorbeeld een 
courantheidswaarschuwing op. Tanke: “Wij zien in INDICATA bijvoorbeeld dat 
nu de markt in Portugal bijzonder goed is voor een bepaalde auto en uitvoering, 
een auto die in Nederland twee jaar geleden veel als private leaseauto is ingezet. 
Dan kan je nu al die auto’s terughalen en vermarkten, ook al hebben ze hun 
leasecontract nog niet helemaal uitgediend. De berijder kan dan een nieuw 
model worden aangeboden. Als daardoor de opbrengst met bijvoorbeeld 800 
euro toeneemt voor bijvoorbeeld een VW Up dan ben je spekkoper.”

Omgekeerd kan ook, stelt Tanke. Als het private leasecontract is afgelopen, 
maar de markt voor die auto momenteel slecht is. Verleid dan de klant om hem 
of haar een jaartje langer door te laten rijden, tegen een lager maandtarief. Zo 
zou het advies van Tanke kunnen luiden. Het is in ieder geval die combinatie 
van veilen en het gebruik van data waarop Tanke meer wil gaan inzetten. 
Daarom wordt ook binnenkort de data in bulk via een webservice verkocht, 
INDICATA wordt nu alleen nog via een abonnementsstructuur aangeboden. 
Leasemaatschappijen, maar bijvoorbeeld ook verzekeraars, zouden hier 
baat bij hebben om hun eigen datasets te verrijken. Niet alleen voor betere 
risicoanalyses maar ook voor restwaardeberekeningen van een hele vloot. 
Daarnaast, verzekeraars werken vaak nog met standaard percentages, 
bijvoorbeeld bij de uitkering van een total loss schade. Tanke: “Waarom niet 
baseren op marktwaarde, gebaseerd op realtime data? Wat dat betreft zijn er 
door heel veel partijen nog flinke stappen te maken.” 

INDICATA van Autorola Group scrapet dagelijks 6,2 miljoen auto-advertenties

Slimmer gebruik van data voor 
hogere opbrengsten uit remarketing!

INDICATA levert waardevolle 
marktinzichten op. Welk specifiek 

model staat al hoe lang te koop 
tegen welke prijs?

Dieseloccasion klimt uit dal: 
dreigend tekort in aanbod

In een marktanalyse van Autorola en data-tak INDICATA blijkt dat 
gebruikte diesels in ons land weer aantrekkelijker worden. In september 
was het verwachte aantal stadagen voor de verkoop al vrijwel identiek 
aan die van benzineversies. Op basis van het huidige aanbod en de 
stromen in de wereld van im- en export voorspelt Autorola dat er zelfs 
een tekort aan gebruikte dieselauto’s gaat ontstaan. Frank Tanke: 
“Dieseloccasions waren gedurende een tijd niet gevraagd en er werden 
er ook minder nieuw ingezet. Dat heeft binnen ons land gezorgd voor veel 
export, lokaal weinig aanbod en lagere restwaarden. Daardoor is er nu 
zelfs zo weinig aanbod dat er voor de autohandel in Nederland schaarste 
ontstaat. Bedrijven melden zich steeds vaker bij ons om in het buitenland 
naar dieselauto’s te zoeken.” Het gevolg nu: het aantal stadagen is bijna 
hetzelfde als die van benzine. Nederlandse gebruikte diesels worden met 
andere woorden steeds couranter. 

Frank Tanke, 
Country Manager 
Autorola Nederland
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Wordt uw wagenpark 
goed (en slim) beheerd?

Jagen in Nederland
van Siebren Siebenga

Een track & trace-oplossing, indien correct gebruikt, kan diefstal helpen 
voorkomen, het rijgedrag van de bestuurder verbeteren, ongevallen verminderen, 
CO2-uitstoot verminderen, kosten besparen, efficiëntie verhogen, betere routes 
plannen, uw chauffeurs beter evalueren en de klantenservice verbeteren. In de 
eerste inforgraphic enkele aspecten van een goed georganiseerd wagenpark. 
De tweede infographic laat zien hoe een gedetailleerd overzicht van de prestaties 
van het wagenpark helpt om bespaarkansen te spotten.

Nederland neemt in de wereld 
van de jacht een uitzonderlijke 
plaats in. In bijna alle andere 
landen wordt de jacht gezien als 
onderdeel van natuurbeheer of 
als een eerzame manier om aan 
een goed stuk vlees te komen. 
In Nederland wordt jagen door 
dierenactivisten neergezet als 
een activiteit voor mensen die 
plezier beleven aan het schieten 
van dieren.

Jagen in Nederland vertelt wat 
de jacht feitelijk inhoudt, waarop 
gejaagd mag worden en hoe er 
gejaagd mag worden. Wat vrije 
jacht en wat beheersjacht is. 
De schrijver Siebren Siebenga 
– bioloog en jager – laat zien 
wat de gevolgen van de jacht 
zijn voor een dierenpopulatie. Hij gaat ook in op de omstreden zaken bij de 
Oostvaardersplassen en in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Had eerder 
ingrijpen het afschieten van zoveel herten en ganzen kunnen voorkomen?

ISBN 9789056155599 | € 24,90 | Gebonden | 199 pagina’s

Bij het runnen van een bedrijf zijn er veel aspecten waarmee 
u rekening dient te houden; het werk ligt nooit stil, dus 
wellicht mist u hier en daar een paar zaken als het gaat om 
uw wagenpark, ongeacht hoe goed u bent georganiseerd? 
Daarbij, een gedetailleerd overzicht van de prestaties van uw 
wagenpark helpt om bespaarkansen te spotten.

‘De natuur wordt 
leeggeschoten door 
jagers’, zegt Marianne 
Thieme in een 
afscheidsinterview in De 
Groene Amsterdammer 
van 23 september. Is dat 
zo? Is deze uitspraak 
van een dierenactivist 
gebaseerd op feiten of 
op een emotie waaraan 
de feiten worden 
aangepast? Op die vraag 
geeft het boek Jagen in 
Nederland een antwoord.

Telematica om voertuig op afstand uit te schakelen
Verizon Connect introduceert Immobilization: daarmee kunnen 
wagenparkbeheerders op afstand een voertuig uitschakelen als de 
motor is afgezet. Een krachtig middel speciaal ontwikkeld voor klanten 
die het ongeautoriseerde gebruik van waardevolle voertuigen willen 
tegengaan en gestolen voertuigen willen opsporen, aldus Verizon 
Connect. Immobilization is te integreren in het Verizon Connect Reveal-
platform. Daarin kunnen wagenparkbeheerders of andere gebruikers 
hun voertuigen lokaliseren en kiezen welke ze willen immobiliseren. 
Volgens Derek Bryan, vicepresident EMEA van Verizon Connect, helpt 
Immobilization klanten een niveau van veiligheid en beveiliging te 
bereiken die ze niet eerder hadden. “Ze kunnen er gerust op zijn dat ze 
snel en veilig actie kunnen ondernemen, en dat met slechts één druk op 
de knop.”

Jagen
in Nederland
 Siebren Siebenga

Noordboek

        Jagen
 in Nederland

Siebren Siebenga

Iedereen in Nederland heeft wel een mening over de jacht. Daar-
om is het een voortdurende bron van discussie, waarbij de emo-
ties hoog oplopen maar vaak een loopje wordt genomen met de 
feiten. Jagen in Nederland geeft een goed overzicht van de jacht 
en faunabeheer in Nederland. Welke diersoorten mogen bejaagd 
worden? Wat is de rol van de jager bij het beheer van diersoorten? 
Hoe wordt er gejaagd? Siebren Siebenga, bioloog en tevens jager, 
geeft een helder antwoord op al deze vragen.

 Jagen in Nederland

Siebren Siebenga
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Radiuz ziet zichzelf al lang niet meer als leverancier van 
een mobiliteitskaart maar als ‘system integrator’ van 
slimme mobiliteit. Nogal een verschil, benadrukt Victor 
van den Berg van Radiuz. Het bedrijf bouwde de afgelopen 
jaren een uitgebreid en onafhankelijk platform van 
mobiliteitsleveranciers, dat volgens Van den Berg klaar is
 om te volgende stap te zetten als volwaardig Mobility as a 
Service (MaaS)-aanbieder.

Radiuz huisvest in een prachtig kantoor in het  WTC in Utrecht en deelt de 
etage  met een aantal divisies van de smart mobility-tak van AutoBinck Group. 
Daaronder ook expert in telematica Moove en YOR24, het mobiliteitsportal 
van het eerder dit jaar geacquireerde Fleet Support. YOR24 vult Radiuz 
perfect aan, aldus Victor Van den Berg. “Radiuz is goed in het integreren van 
verschillende mobiliteitsleveranciers, waarbij we alle administratie daaromheen 
weten te stroomlijnen. YOR24 weet alles van mobiliteitsbudgetten, zet in 
op medewerkers-mobiliteit. Gezamenlijk lossen we nu de ogenschijnlijke 
tegenstelling op tussen ‘vrijheid in mobiliteit’ en ‘grip op mobiliteitskosten’.  
 Per klant kunnen we bijvoorbeeld regels opstellen wie welke mobiliteitsvorm 
mag inzetten, wie er eerste klas mag reizen in de trein, dat soort zaken. Daarbij 
– en dat is het mooie – neemt de administratieve last van een bedrijf af! Terwijl 
doorgaans meer en bredere mobiliteit inzetten een grotere administratieve last 
betekent.” . Technologie maakt het mogelijk om achteraf en aan de achterkant, 
buiten het zicht van de consument, de reis weer administratief te ontrafelen. 
Uiteindelijk maakt het dan niet meer uit of je zakelijk of privé onderweg bent.”

‘Best of breads’ mobiliteitsoplossingen
Een gedroomd huwelijk dus, tussen beide partijen. Maar de uitdagingen in de 
mobiliteitsmarkt zijn groot. Werkgevers zijn volop zoekende om hun mobiliteit 
‘future proof’ te maken, waarin CO2-doelstellingen en – in toenemende mate – 
medewerkerstevredenheid belangrijke ingrediënten zijn. En het nieuwe beleid 
moet het liefst kostenneutraal worden ingevoerd. Radiuz wil werkgevers van 
begin tot eind ondersteunen bij het vinden en inrichten van de beste oplossing. 
Extra uitdaging daarbij: in deze tijden van transitie moet voortdurend vraag en 
aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Radiuz, als integrator, is altijd op zoek naar 
‘best of breads’ mobiliteitsoplossingen. Deze oplossingen zijn tegenwoordig 
veelal verzameld onder de noemer van MaaS. Gekscherend vergelijkt Van den 
Berg het MaaS-landschap met een champignonveld. Bij ieder ochtendgloren 

lijkt het aanbod bijna verdubbeld. Maar het verschil tussen al die initiatieven is 
groot. “Technologie toepassen op je bestaande (fysieke) product, is mooi maar 
geen MaaS. Dat laatste gaat over ketenintegratie, waarbij ieder partij een eigen 
rol in de keten speelt. Valkuil daarbij is dat partijen hun bestaand (product)
dienstverlening en bijbehorende marges gaan stapelen met anderen. Dat wordt 
bijna nooit de beste of goedkoopste oplossingen voor de klant. Het huidige 
aanbod in MaaS moet ook anders, in ieder geval slimmer en specialistischer.”

Om in beeldspraak te blijven: Radiuz ziet zichzelf als spreekstalmeester in het 
MaaS-circus. Er moeten voldoende mensen in het circus zitten die naar de 
verschillende artiesten komen kijken. Als je die niet hebt, zoeken de artiesten 
elders hun heil. “En andersom geldt het natuurlijk ook: je moet goede en diverse 
artiesten hebben anders komt er geen publiek op af.”

MaaS-tender
Ondertussen lijkt de focus van Radiuz zijn vruchten af te werpen. Onlangs won 
Radiuz, samen met Deelautobedrijf Amber, adviesbureau Overmorgen en  OV-
bedrijf Transdev,  de Amsterdam Zuidas MaaS-tender van de Overheid. Voor de 
Zuidas is de uitdaging om het gebied bereikbaar te houden tijdens de komende 
werkzaamheden. Radiuz levert zowel de fysieke producten (mobiliteitskaart) als 
de app en het platform. Het wordt een langdurige pilot waarbij veel kennis wordt 
opgedaan, weet Van den Berg. “Ook de rol van de overheid moet binnen het 
MaaS-domein niet worden onderschat. Publiek-private samenwerking is een van 
de sleutels tot succes. Het gaat tenslotte om de reiziger. Die gaat voortdurend 
over de grenzen van de aanbieders heen, of dat nu openbaar vervoer is in de 
verschillende regio’s of dat van private deelautobedrijven. Technologie maakt het 
mogelijk om achteraf en aan de achterkant, buiten het zicht van de consument, 
de reis weer administratief te ontrafelen. Uiteindelijk maakt het dan niet meer 
uit of je zakelijk of privé onderweg bent.” 

Radiuz als spreekstalmeester van 
het MaaS-circus (géén kermis!)

“ Je zoekt geen 
mobiliteitskaart, 
je zoekt een 
totaaloplossing”

White label mobiliteitskaart

Radiuz zit als onafhankelijke partij achter heel wat mobiliteitskaarten 
die recentelijk zijn geïntroduceerd. Hun dienst wordt namelijk ook als 
white label in de markt gezet. Zo zit het platform onder andere achter 
de MoveMove-kaart van MultiTankcard, de ‘eigen’ mobiliteitspas van 
ALD Automotive en de onlangs geïntroduceerde ANWB Mobiliteitskaart. 
Als ‘system integrator’ zit Radiuz vooral in grotere, corporate projecten. 
Momenteel wordt een succesvol project bij Deloitte in België (3.500 
leaserijders), die ook werken met het mobiliteitsbudgetplatform YOR24, 
door datzelfde Deloitte in de markt gezet om het mobiliteitsbudget in 
België meer ‘materieel’ te maken, zoals Van den Berg dat noemt. Hoe 
dan ook, bij corporates is het altijd zaak te beginnen met een goede 
scan, het aanhaken van de juiste stakeholders en een analyse van de 
bedrijfsdoelstellingen. Van den Berg: “Vaak is er de vraag: we willen een 
mobiliteitskaart. Dan vragen we altijd eerst: waarom? Die vraag is dan al 
lastiger te beantwoorden. Logisch ook, wij zijn hier dagelijks bezig met 
het nadenken over mobiliteit, onze klant is natuurlijk vooral met hun 
business bezig. Maar je moet wel eerst de juiste vragen stellen voordat je 
in oplossingen gaat denken.” 
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Oprichter Boudewijn Hiltermann blijft als ‘substantiële minderheids-
aandeelhouder’ betrokken, aldus het persbericht. Ook Michel Akerboom blijft 
aan als directeur. “Ik ben erg blij dat Elliott onze nieuwe, sterke partner en 
aandeelhouder is. Elliott biedt ons de middelen en kennis om de volgende 
groeifase van ons bedrijf in te gaan. Zij ondersteunen ons om de toonaangevende, 
onafhankelijke leasepartner voor MKB-bedrijven in Nederland te worden, waarbij 
maatwerk en de beste service centraal staan”, aldus Akerboom.

Hiltermann Lease Groep heeft de 
afgelopen jaren een succesvolle 
strategie gevolgd, resulterend 
in een sterke groei en solide 
financiële resultaten, aldus 
de leasemaatschappij. Met de 
nieuwe partner Elliot verwacht 
Hiltermann Lease Groep de 
huidige groeistrategie voort te 
zetten en zelfs te versnellen. 
Elliott Management Corporation 
beheert twee beleggingsfondsen, 
met een gezamenlijk beheerd 
vermogen van ruim 38 miljard 
dollar. Een van de fondsen werd 
opgericht in 1977 en is daarmee 
een van de oudste in zijn soort. De 
beleggers van de Elliott-fondsen 
zijn onder meer pensioenfondsen, 
staatsinvesteringsfondsen, 
beleggingsfondsen en eigen 
werknemers. 

De Fleet Lounge kleurt 
‘grijs’ op 13 november!
In grote getalen hebben 
fleetowners meegewerkt aan wat 
de eerste (jaarlijkse) Monitor 
Lichte Bedrijfswagens gaat 
worden. Alle data is inmiddels 
verzameld, tijdens de Fleet Lounge 
van 13 november wordt de Monitor 
gepresenteerd. Wij nodigen u van 
harte daarvoor uit! Naast dit 
onderdeel, ook aandacht voor de 
‘slimme bus’, verzorgt door de 
specialist op dit vlak Webfleet 
Solution (voorheen TomTom 
Telematics). Ga naar de  
website van het Fleet Event  
(www.fleetevent.nl) en meld u aan! 
(gratis voor verantwoordelijken 
voor fleets) 

Programma 
13:00 uur  Ontvangst bezoekers
14:00 uur  Presentatie 1ste 

Monitor Lichte 
Bedrijfswagens. Eric 
Vousten - VSM Insight

14:45 uur   De vele zegeningen 
van de ‘slimme 
bus’. Rene de Jong - 
Webfleet Solutions 
(voorheen TomTom 
Telematics)

15:30 uur  Netwerken en Fleet 
Lounge

18:00 uur  Einde

Hiltermann Lease Groep overgenomen door investeringsfonds

Het Britse investeringsfonds Elliott Advisors neemt een 
meerderheidsbelang in Hiltermann Lease Groep. Daarmee 
hoopt de leasemaatschappij de groeistrategie te versnellen.

Directeur Michel Akerboom van Hiltermann
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De leasebranche transparant? Met alle kickback-stromen die in de markt gebruikelijk zijn? 
Daarover valt te discussiëren, maar voor Ike Gerritsen van TraXall Nederland is die discussie 
eigenlijk niet relevant. De markt is namelijk voor de klant wel transparant te maken. Mits je er 
onafhankelijk in staat en over de juiste kennis, mensen en ICT-systemen beschikt. Gerritsen ziet een 
duidelijke trend dat vooral internationaal georiënteerde bedrijven hun beheer integraal uitbesteden. 
Met ieder zijn eigen wensen en voorwaarde, want dé klant bestaat niet in wagenparkbeheer.

Met zo’n 168.000 voertuigen in beheer bij meer dan 300 internationale klanten 
in meer dan 20 landen, behoort TraXall tot een van de grootste, onafhankelijke 
marktleiders op het gebied van wagenparkbeheer in Europa. Het biedt daarin 
iedere klant een op maat gemaakte oplossing; van de software tot en met 
volledige uitbesteding van het wagenparkbeheer. Alleen is nog niet iedereen 
bekend met de nieuwe naam TraXall (anno 2018). Alle vestigingen in de 
verschillende landen varen sinds vorig jaar onder deze nieuwe naam. Ike 
Gerritsen van TraXall Nederland denkt dat een eenduidige naam de bekendheid 
van TraXall verder zal toenemen. Want veel concurrentie is er niet op dit vlak. 
Eén van de sterke kanten van het internationale opererende TraXall is het ons 
zelf ontwikkeld wagenparkbeheersysteem, onze ‘motor’ van het bedrijf.  Aan 
deze ‘motor’ zitten dagelijks 35 IT-specialisten fulltime te werken. “We worden 
steeds meer een IT-bedrijf. Sterker nog: we zíjn een IT-bedrijf! De data die we 
hier dagelijks verwerken, is enorm.”

(Onafhankelijke) carconfigurator
Die data komt bijvoorbeeld van de leasemaatschappijen waarmee TraXall 
werkt. En natuurlijk ook van onze klanten. Voor die laatste groep hebben we 
bijvoorbeeld een (onafhankelijke) carconfigurator ontwikkeld waarmee de 
leasetarieven op een overzichtelijke wijze aan de berijder gepresenteerd worden.

Bij TraXall Nederland zijn ze voorstander van een multivendor systeem. 
Het levert de klanten prijsvoordeel op én het serviceniveau van de 
leasemaatschappijen gaat omhoog, 
is hun ervaring. Waarbij de 
klant tegenwoordig niet meer 
automatisch gaat voor de laagte 
prijs, benadrukt Gerritsen. Service 
is al net zo belangrijk. Al heeft 
ook dat natuurlijk een grens. “Wij 
zijn ook voorstander van het 
werken met een prijsmatrix, 
vooral bij hercalculaties van 
belang. In enkele landen 
draaien we een test om deze 
matrixen geautomatiseerd te 
verwerken (opladen, vergelijken 
en rapporteren) waardoor we 
onze klanten nog beter van dienst 
kunnen zijn.”

1- of 3-fasen laden
Naast IT-systemen, compleet met eigen klantenportals en berijder-apps, is het 
geven van advies rondom mobiliteit eveneens een zwaartepunt bij TraXall. Zo 
zijn Gerritsen en zijn team momenteel volop bezig met het aanpassen van de 
autoregelingen naar aanleiding van de nieuwe WLTP-regels waardoor veel auto’s 
duurder zijn geworden. Ook diesel is uit de gratie, wat invloed heeft op eventuele 
‘CO2-caps’ in autoregelingen. En natuurlijk is er de elektrische auto. Nu er volop 
middensegment elektrische auto’s zitten aan te komen, zijn veel bedrijven aan 
het kijken hoe ze dit voor hun bedrijf het best op de kaart gaan zetten, inclusief 
laadinfrastructuur. Gerritsen: “Hierin delen we onze ervaring met andere 
klanten, brengen ze zelfs bij bijeen om van elkaar te leren. Er komt immers 
veel bij kijken, van termen als 1- of 3-fasen laden tot en met de problematiek 
van lange levertijden van ev’s. Het is een uiterst dankbaar onderwerp om hierin 
kennis te delen.”

Behalve ev, zijn er nog tal van uitdagingen waar fleetowners voor staan. 
Gerritsen leert momenteel veel van onze zuiderburen waar het mobiliteitsbudget 
redelijk ingeburgerd raakt. Dat we uiteindelijk allemaal naar een soort van 
Mobility as a Service (MaaS) gaan, moge, wat hem betreft, duidelijk zijn. “MaaS 
leeft in meerdere landen, maar iedere markt heeft er weer zijn eigen vertaling 
voor. We zijn momenteel volop met andere mobiliteitsaanbieders in gesprek 
om uiteindelijk de klant een goed aanbod te doen. Belangrijk voor ons: we 
bewegen met onze klanten mee. De mobiliteitsbehoefte verschilt per bedrijf 
enorm, dé standaardklant bestaat niet. En daarom zal er altijd behoefte zijn 
aan een onafhankelijke adviseur om de klant bij te staan in het oerwoud aan 
veranderingen. Misschien wordt die behoefte zelfs groter in een complexer 
wordende mobiliteitswereld.”

TraXall: onafhankelijk Europees marktleider in wagenparkbeheer

De leasebranche voor de 
klant transparant maken… 

TraXall ziet internationale uitbestedingen groeien

Bij TraXall melden zich de laatste tijd opmerkelijk veel bedrijven die in 
meerdere landen actief zijn en hun wagenparkbeheer centraal willen 
uitbesteden, zegt Ike Gerritsen. Of zoals onlangs een bestaande klant 
met vestigingen in de Benelux die nu ook het wagenparkbeheer in 
Frankrijk bij TraXall heeft uitbesteed. Dat betekent: 2300 voertuigen erbij. 
Die internationale propositie is voor TraXall een belangrijke usp, waarbij 
ook hier weer de onafhankelijke rol wordt gekoesterd. De groei van 
TraXall komt niet alleen voort uit de groeiende naamsbekendheid, ook de 
conjunctuur helpt een handje.  Nu de economie zo stek groeit, focussen 
bedrijven zich meer en meer op de kernactiviteiten, met als gevolg dat 
het wagenparkbeheer steeds vaker wordt uitbesteed aan professionals 
als TraXall Nederland.  
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De mobiliteitstransitie gaat aan grote autoverhuurders als 
Avis Budget Group zeker niet voorbij. Integendeel, het bedrijf 
zegt hardop te werken aan de transitie van traditioneel 
autoverhuur naar mobility provider. De contouren van die 
veranderingen tekenen zich nu af. Laurent Sculier van 
Avis Budget Group over de ‘gamechanger’ connected cars, 
partnerships, autonoom rijden en de introductie van een 
elektrische vloot!

Om met dit laatste te beginnen, Sculier, Managing Director van Avis Budget 
Group Frankrijk en Benelux, heeft daags voor dit interview gesproken met de 
directie van Orly en Charles de Gaulle, de vliegvelden bij Parijs. Onderwerp van 
gesprek: als Avis Budget Group 10 procent van zijn vloot bij de luchthavens vol-
elektrisch wil hebben, dan moet er overeenstemming worden bereikt over het 
toegestane percentage van de totale capaciteit van de vliegvelden. Bedenk dat we 
allemaal snelladers nodig hebben anders drukt het enorm de bezettingsgraad 
van de huurauto’s en de efficiciëntie van de service. Het toont maar aan dat de 
praktijk weerbarstig is, ook al zouden we graag willen overstappen op zoveel 
mogelijk ev’s, om meer keuze te  bieden aan de klant, het milieu te verbeteren, 
en met name om de binnensteden leefbaar te houden”, aldus Sculier.

Toch verandert tegelijkertijd de mobiliteitswereld snel. Waren amper 10 jaar 
geleden de rollen nog duidelijk verdeeld tussen bijvoorbeeld autofabrikanten en 
hun dealers, leasemaatschappijen en autoverhuurders en de deelautobedrijven. 
Tegenwoordig kruipt het allemaal naar elkaar toe, ziet Sculier. Bovendien zijn 
er de nodige nieuwkomers op de markt, veelal ICT-bedrijven die met slimme 
technologie mobiliteit aan elkaar proberen te knopen. Wat de strategie van Avis 

Avis Budget Group in transitie: van traditionele autoverhuur naar mobility provider

De connected car als ‘gamechanger’ 
voor de toekomst van autoverhuur
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Budget Group op deze veranderende markt is? Sculier zet in 
op drie belangrijke onderdelen: het inzetten van technologie 
waaronder connected cars, het opzetten van partnerships in 
de mobiliteitsketen en ‘fleet as a service’. Het bestuderen en 
ontwikkelen van de efficiëntie en de patronen van vloten en 
klantgedrag vereisen jaren van testen, scalen en voordurende 
aanpassing. Daarom investeert Avis Budget Group in zijn 
eigen platform en andere initiatieven die diensten zoals 
FmaaS (Fleet Managment as a Service) mogelijk maken, een 
model waardoor meer dan 70 jaar ervaring in het beheer 
van wagenparken kan worden gebruikt voor partners. Een 
voorbeeld van een samenwerkingsverband met slimme 
technologie is de partnership met Waymo, de Google-
dochter die al jaren investeert in autonomen auto’s. Sculier 
ziet het als leerschool. “We managen de zelfrijdende vloot 
van Waymo in Arizona, die onze expertise op het gebied van 
fleetmanagement toont en ons ook een plaatsje op de eerste 
rij biedt om de zelfrijdende technologie te ontwikkelen. 
Dat autonome auto’s er op een gegeven moment komen, 
en vooral de steden zullen ontlasten, moge duidelijk zijn. 
Wij kunnen daarin perfect fungeren als fleet operator. Maar 
wanneer dit gaat gebeuren, is afhankelijk van stedelijke 
infrastruktuur, wetgeving en mentaliteit. Ook hier is de 
praktijk uiterst weerbarstig.”

Autoverhuur 2.0
Het inzetten van technologie en connected cars is in volle 
gang. Momenteel wordt de Avis App, recentelijk geupdate 
met nieuwe functies, in vele Europese landen uitgerold, deze 
zomer ook in Nederland en België. Een app die autoverhuur 
2.0 moet opleveren, benadrukt Sculier. De hele customer 
journey wordt met de app gedigitaliseerd. Alle klanten 
kunnen voortaan zelf hun boekingen beheren; van de 
reservering tot het terugbrengen van het voertuig. Maar de 
echte meerwaarde is er voor de Preferred klant, die aan het 
gratis loyaliteitsprogramma deelneemt. Die kan nu al in Nice 
rechtstreeks naar de auto lopen en ermee wegrijden. Een 
bezoek aan de balie hoeft niet meer. Sculier: “Er kan zelfs bij 
het voertuig nog worden gewisseld van auto, eventueel zelfs 
naar een andere categorie en dus ander prijskaartje. Je kan 
het allemaal managen in de app. Vooral voor onze zakelijke, 
b2b-klanten is dit een uitkomst. Dat blijkt ook uit de feedback 
die we momenteel binnenkrijgen”.

Tegelijkertijd wordt er flink geïnvesteerd in connected 
voertuigen. Begin september sloot Avis Budget Group een 
overeenkomst met Ford om in Europa 14.000 auto’s van dat 
merk aan te sluiten op hun systeem. Waar dat niet mogelijk is, wordt gewerkt 
met ‘derde’ partijen, zoals met onze recente partnership met Continental. Of 
de connectivity nu is ingebouwd in de auto, of er aan wordt toegevoegd, het 
levert de autoverhuurder real time waardevolle telemetriegegevens op, inclusief 
kilometerstand, brandstofniveau en voertuigconditie-updates. 

Game changer
Het opzetten van partnerships met andere mobility service providers is tevens 
een belangrijke pijler onder de strategie van de autoverhuurder. Zo is er twee 
jaar gewerkt aan een samenwerking met de Franse spoorwegen. Sinds kort 
kunnen ov-reizigers in de app van de spoorwegen ook een auto huren (tegen 
korting) zonder dat er extra handelingen voor nodig zijn. De klant betaalt 
uiteindelijk één bedrag. Samenwerkingen met luchtvaartmaatschappij volgden, 
zoals de recente partnership met Etihad. Ook hier speelt de connected auto ook 
een belangrijke rol. Sculier ziet die ontwikkeling toch vooral als dé gamechanger 
in autoverhuur. Sculier: “Straks hebben we één vloot voor verhuur en autodelen. 
Waarbij auto’s bijvoorbeeld staan bij vliegvelden, treinstations of bij bedrijven 
zelf. Elektrisch waar nodig en wenselijk. Met de app kunnen ze worden ingezet. 
Vooral in steden zie je eigen autobezit al afnemen. Die trend zal zich doorzetten, 
waarbij steeds meer mensen in de stad gaan wonen. Een auto moet en wil je niet 
meer hebben, wel een smartphone met een app die de mobiliteit voor je regelt. 
De Avis App dan bij voorkeur…”
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GPS-Buddy sponsor triathlon CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM

Met de systemen van GPS-Buddy kan de organisatie van CHALLENGE ALMERE-
AMSTERDAM niet alleen in de gaten houden waar bijvoorbeeld de eerste en 
laatste deelnemer zich op het parcours bevindt, maar ook sneller schakelen 
wanneer dat nodig is. Volgens de organisatie van de triathlon bestaat een 
groot gedeelte van het portofoonverkeer uit vragen waar iemand is. Dat geldt 
niet alleen voor de atleten, maar ook voor onze medische diensten. “Het is 
dus heel fijn dat we gebruik kunnen maken van deze GPS-systemen, zodat we 

direct inzicht hebben in de actuele locatie. Zo realiseren we onder andere meer 
rust in onze communicatie”, aldus Race Director Richard Belderok namens 
de organisatie. Volgens Desmond van Kooten, International Sales Director 
bij GPS-Buddy, past de samenwerking perfect binnen de visie van het bedrijf. 
“Sportgezondheid is voor ons bedrijf een belangrijk item. Als je niet gezond 
bent, kun je ook niet goed werken. Daarom sponsoren we heel graag deze 
triathlon.” Vorig jaar sponsorde GPS-Buddy ook al de jaarlijkse estafetteloop 
Roparun. Het bedrijf uit Almere introduceerde dat jaar ook een nieuw ‘low-
end’ voertuigvolgsysteem. Geschikt voor bedrijven met een snel veranderend 
wagenpark. Of voor ritten die incidenteel moeten worden gevolgd. Want 
stilstaande leaseauto’s kunnen echt niet meer, zoals Van Kooten vorig jaar 
nog stelde in een interview met Fleet & Lease.

Alle medische auto’s en een groot gedeelte van de motoren 
die tijdens de afgelopen internationale triathlon 
CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM van 14 september 
meereden, waren voorzien van een GPS-systeem van 
GPS-Buddy. De sponsordeal is er voor minimaal 3 jaar.

Prodrive en 
Moove richten 
pijlers op 
bezorg diensten
Toenemende drukte in het 
verkeer door bezorgdiensten 
en onervaren chauffeurs leiden 
tot een toename van het aantal 
schades. Verzekeringspremies 
stijgen daardoor explosief.  De 
inzet van telematica gecombineerd 
met trainingen moeten daar 
verandering in brengen.
Prodrive Academy en Moove 
Connected Mobility (Moove) 
hebben een aanpak specifiek voor 
bezorgdiensten geïntroduceerd. 
Volgens Tim Jansen, business 
consultant bij Prodrive Academy, 
worden bestelauto’s vaak 
bestuurd door studenten of jonge 
chauffeurs. Deze chauffeurs hele 
dagen, zonder enige bijscholing 
laten rijden, manoeuvreren en 
laten parkeren in het drukke 
verkeer is vragen om problemen”. 
De aanpak bestaat uit het 
trainen van nieuwe en bestaande 
bestuurders, e-learning, 
competentiemanagement, 
geautomatiseerde 
feedback en eventueel een 
beloningsprogramma. Het 
maatwerkprogramma wordt op 
Europees niveau aangeboden 
waardoor het ook interessant is 
voor internationaal opererende 
organisaties. Het gebruik van 
telematica daarbij is essentieel, 
benadrukt Han Arts sales 
director bij Moove. “Door data 
te verzamelen en te analyseren 
komen pijnpunten naar boven 
die aangepakt kunnen worden. 
Het programma is uniek omdat 
bestuurders tijdens het rijden 
voorzien worden van realtime 
feedback op hun gedrag door 
middel van geluidssignalen of 
gesproken observaties”.
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Het was de vuurdoop voor de smart mobility app van Fynch 
Mobility, de nieuwe naam van BusinessConcern, dat sinds 2004 
bedrijven helpt met het verduurzamen van mobiliteit. 
Tijdens ’s lands grootste duurzaamheidswedstrijd, het Low Car 
Diet, hebben zo’n 3000 werknemers er gebruik van gemaakt. 
Nu komt de volgende stap: landelijke uitrol en binnen vijf jaar 
500.000 deelnemers. Op den duur inclusief MaaS-services. 
“We willen echt impact gaan maken.”

Serge van den Berg van Fynch Mobility mag tevreden terugkijken op de tiende 
editie van het duurzaamheidsinitiatief Low Car Diet. Zo’n 3.000 werknemers van 
zo’n 18 grotere werkgevers deden daarin een maand lang hun best zo duurzaam 
mogelijk te reizen. 51 ton CO2 is ermee bespaard. Sinds deze editie van het 
dieet is Fynch Mobility nauw betrokken bij de organisatie erachter: Stichting 
de Reisbeweging. Want de plannen voor deze wedstrijd, en dan vooral voor 
het idee erachter: duurzaam reisgedrag tussen de oren krijgen van mensen 
via onder andere gamification, zijn groots. Want: leuk zo’n wedstrijd van een 
maand, de vele andere initiatieven in Nederland op dat vlak zijn ook allemaal 
prijzenswaardig, maar het échte werk begint natuurlijk pas na zo’n actie. 
“Doel is natuurlijk dat duurzaam reisgedrag beklijft. En dat is een kwestie van 
voortdurende aandacht, op een laagdrempelige manier en zonder dat dit extra 
administratie last geeft voor een werkgever. Op al die punten ligt onze kracht.  
In plaats van al die versnipperde initiatieven doorheen het land, willen we nu één 
groot programma waar iedereen aan mee kan doen. Op die manier kan je pas 
echt impact maken. En daar is het ons om te doen.”

Formule 1
De doelstellingen van Fynch zijn niet gering. Binnen nu en 5 jaar wil 
Serge zo’n 500.000 gebruikers op zijn app. Dat zijn overigens niet alleen 
werknemers die via hun baas de app krijgen, maar het kan ook de 
sportvereniging zijn, lokale initiatieven van overheden die bijvoorbeeld het 
fietsgebruik willen stimuleren en misschien kan de app volgend jaar tijdens 
het Formule 1 circus in Zandvoort worden ingezet? Het systeem is makkelijk 
schaalbaar, dus dat is het probleem niet. En als straks zoveel mensen de 
app op de telefoon hebben, dan wil Serge er ook services op het gebied 
van MaaS (Mobility as a Service) op hebben. “Nu al werken we samen met 
deelfietsenbedrijf ConnectBike. Dat soort partijen, maar ook vele anderen, 
kunnen straks inhaken op ons open platform. Samenwerking luidt het devies 
bij MaaS. Het is straks mogelijk je reis te plannen, boeken en afrekenen via 
de Fynch-app.”

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaam reizen, zelfs ‘alleen’ 
als het om de auto gaat. Via de programma’s van Fynch Mobility – inclusief 
de bekende Prodrive Learning modules – is er altijd minimaal tussen de 3 
en 8 procent brandstofreductie mogelijk, met bijbehorende CO2-uitstoot. 
Tegelijkertijd wordt ook op schade en onderhoud bespaard. Het is een rekensom 
die snel is te maken. Men wil echt verbetering zien op het vlak van uitstoot/
verbruik en veiligheid. Serge: “Behaalde besparingen kunnen naar de (lease)rijders 
terugvloeien, bijvoorbeeld via de uitgebreide beloningsshop die we hiervoor in het 
leven hebben geroepen. Ook zien we bij sommige bedrijven een beloningsbudget 
voor goede prestaties. In alle gevallen kan ons programma budgetneutraal werken. 
De keuze is aan de werkgever; wij ontzorgen hem in alle situaties.”

Vitaliteit
De Fynch-app mikt eveneens op het stimuleren 
van alternatieve vormen van mobiliteit. 
Daarmee kan ook het fietsgebruik gestimuleerd 
worden. Bij werkgevers staat vitaliteit in de 
belangstelling; het ‘anders’ reizen dan alleen 

met de (lease)auto, past daar prima in. In de app wordt ook duidelijk hoeveel 
CO2 er bijvoorbeeld met een bepaalde reis wordt bespaard. Gamification is voor 
Fynch Mobility een belangrijk onderdeel in de aanpak. Dat is het domein waarin 
Serge leidend wil zijn. Want gewenst mobiliteitsgedrag kan het best gestuurd 
worden met belonings- en groepscompetitie-elementen erin. “Waarbij de ‘sociale 
beloning’ het best werkt. Dat geeft mensen een goed gevoel. Bij individuele 
competities moet je oppassen dat mensen niet afhaken als die voortdurend 
onderaan lijstjes bungelen. Dat wordt het al snel straffend en dat heeft zelden 
succes”, aldus Serge.

De grootste uitdaging voor Fynch zijn doorgaans de trage beslissingstrajecten 
bij vooral de grote corporate bedrijven, mede ingegeven door zorgen rondom 
de privacy. Dat laatste heeft Fynch prima op orde, maar sommige bedrijven 
interpreteren de privacywet erg strikt, wat meer tijd kost. Ook is er voor een 
succesvolle implementatie altijd de commitment van de (HR) directie nodig.  
Serge: “Die denken nog wel eens dat ze met ons een hoop extra administratief werk 
binnenhalen. Maar niets is minder waar. Wij nemen juist al het werk uit handen!”

Succesvol Low Car Diet vuurdoop voor Fynch-app - nu landelijke uitrol & MaaS!

“We willen echt impact gaan maken”

“In alle gevallen kan ons programma 
budgetneutraal werken. De keuze is 

aan de werkgever; wij ontzorgen 
hem in alle gevallen”
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Prodrive en Moove richten 
pijlers op bezorgdiensten

‘Business Hub’ van NewMotion 
voor grip op EV-kosten

Prodrive Academy en Moove Connected Mobility (Moove) hebben een aanpak 
specifiek voor bezorgdiensten geïntroduceerd. Volgens Tim Jansen, business 
consultant bij Prodrive Academy, worden bestelauto’s vaak bestuurd door 
studenten of jonge chauffeurs. Deze chauffeurs hele dagen, zonder enige 
bijscholing laten rijden, manoeuvreren en laten parkeren in het drukke verkeer 
is vragen om problemen”. De aanpak bestaat uit het trainen van nieuwe en 
bestaande bestuurders, e-learning, competentiemanagement, geautomatiseerde 
feedback en eventueel een beloningsprogramma. Het maatwerkprogramma 
wordt op Europees niveau aangeboden waardoor het ook interessant is voor 
internationaal opererende organisaties. Het gebruik van telematica daarbij 
is essentieel, benadrukt Han Arts sales director bij Moove. “Door data te 
verzamelen en te analyseren komen pijnpunten naar boven die aangepakt 
kunnen worden. Het programma is uniek omdat bestuurders tijdens het 
rijden voorzien worden van realtime feedback op hun gedrag door middel van 
geluidssignalen of gesproken observaties”.

Eenvoudige rekensom
Volgens beide partijen is het pakket een investering die zijn geld oplevert. “Het 
is een eenvoudige rekensom”, zegt Tim Jansen. “Als de verzekeringspremies, 
leasetarieven en het aantal eigen risico’s per voertuig flink zijn gestegen omdat 
er veel schade is gereden, dan kan deze bij minder schades ook dalen. De 
dalende premie en schadelast levert veel meer op dan het implementeren van 
een schadepreventieprogramma kost. Daarnaast voorkom je dat ze een jaar later 
opnieuw stijgen”.

Daarbij maakt het volgens NewMotion niet uit of het gaat om slechts een handvol 
laadpunten op één locatie, of honderden laadpunten op tientallen verschillende 
locaties. De Hub wordt geleverd als onderdeel van de zakelijke pakketten van 
NewMotion, inclusief laadpassen en slimme laadpunten. De eerste NewMotion 
klanten hebben het Business Hub-platform al in gebruik genomen. Zoals IKEA 
Nederland. Volgens Willie Looman, Engineering Manager IKEA (verantwoordelijk 
voor het beheer van de laadpunten bij de winkellocaties), maakt Business Hub 
het beheer van de laadinfrastructuur, verspreid over 12 locaties, voor klanten en 
medewerkers eenvoudig. “Ik kan nu alle laadpunten en laadpassen vanaf één 
platform bedienen. Het bespaart me tijd en het is echt eenvoudig te gebruiken”.

Volgens Sytse Zuidema, CEO van NewMotion, zitten de barrières voor bedrijven 
in de overstap naar e-mobiliteit veelal in het beheer van de kosten van een EV-
wagenpark en het efficiënt gebruiken van de EV-laadinfrastructuur. “We zien 
de behoefte van bedrijven om volledige controle te hebben over de kosten en 
het gebruik van hun EV-wagenpark en infrastructuur. Op basis van onze 10 jaar 
ervaring in de branche voor slimme laadoplossingen zijn we ervan overtuigd dat 
Business Hub bedrijven helpt bij hun uitdagingen en daarmee het opschalen van 
hun e-mobiliteit”.

Nog wat meer cijfers: dit jaar hebben de Nederlandse gebruikers in totaal al 
3,3 miljoen kilometers afgelegd. Ook dit is een flinke groei (25%) ten opzichte 
van 2018, toen er 2,7 miljoen kilometers met de elektrische smart fortwo’s 
werd gereden. Volgens Olivier Reppert, CEO van Share Now, is Amsterdam een 
voorbeeld van hoe stedelijke mobiliteit zich minder richt op het privévoertuig 
en steeds meer op een divers ‘ecosysteem van mobiliteit’. “De groeicijfers laten 
zien dat flexibel autodelen een steeds belangrijkere rol speelt in het dagelijkse 
transport van Amsterdammers. Deze ontwikkeling, die we ook in veel andere 
Europese steden zien, zal onze steden permanent en duurzaam veranderen.”

In september 2018 werd een speciale hub op de luchthaven Schiphol geopend. 
Daarmee werd het mogelijk om met de smart fortwo’s naar Schiphol te rijden en 
deze te parkeren in de WTC-parkeergarage. Andersom kunnen gebruikers – van 
zakelijke reiziger tot toerist – bij aankomst hier een deelauto pakken richting de 
hoofdstad. Het initiatief blijkt succesvol: in een jaar is het aantal ritten met 82 
procent gegroeid. Vakantiemaand augustus was de drukste periode met circa 
1500 ritten van en naar de luchthaven. In november 2011 startte car2go met 
flexibel autodelen in Amsterdam. In februari 2019 fuseerde car2go met DriveNow 
en ontstond Share Now. De vloot in Amsterdam bestaat momenteel uit 350 
elektrische smart fortwo‘s. Naast Madrid, Parijs en Stuttgart is de Nederlandse 
hoofdstad een van de vier Share Now-locaties met een volledig elektrische vloot 
in Europa.

Toenemende drukte in het verkeer door bezorgdiensten en 
onervaren chauffeurs leiden tot een toename van het aantal 
schades. Verzekeringspremies stijgen daardoor explosief. 
De inzet van telematica gecombineerd met trainingen 
moeten daar verandering in brengen.

NewMotion introduceert een nieuw ontwikkelde ‘Business 
Hub’-platform voor bedrijven die de overstap maken naar 
e-mobiliteit of dit willen opschalen. De data die het platform 
oplevert, moet inzichten geven in de totale kosten van EV-
wagenparken en het efficiënt gebruiken van laadpunten.

Europa’s grootste free-floating autodeeldienst Share Now, 
voorheen car2go, meldt dit jaar te zijn gegroeid naar 80.000 
gebruikers, een groei van 27 procent ten opzichte van vorig 
jaar. Ook het aantal ritten in de hoofdstad nam toe met 19 
procent, tot ruim 400.000.

Share Now naar 80.000 
gebruikers in Amsterdam

Recruitment for Science professionals
Biotech, Chemistry, Life Science, Pharma

Training for Academics
“3 steps to a career in industry”

Consultancy for SMEs
Coaching and development senior staff

Recruitment Strategy
Hiring and development of high potentials

Info@peopleinscience.nl ● +31 (0) 294 772 700
www.peopleinscience.nl 
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De nauwe samenwerking tussen SIXT en XXImo levert een 
nieuwe stap op richting een volwaardige Mobility as a Service 
(MaaS) aanbieder. Met het MaaS-budget van SIXT kan nu ook het 
openbaar vervoer worden afgerekend. Dankzij de samenwerking 
met XXImo kunnen zakelijke bewegingen betaald, geregeld en 
gepland worden met de SIXT Mobility Card en de SIXT Milo app. 

Ook integreert XXImo ‘Uber for Business’ op Europees niveau binnen haar eigen 
mobility expense platform. Zo bouwen Uber en XXImo samen verder aan een slim 
ecosysteem en daarmee een ‘drempelloze Mobility as a Service (MaaS) beleving 
die steeds dichterbij komt’, aldus de mobiliteitskaartleverancier. Het betalen van 
zakelijke Uber-ritten en verwerken van transactie-informatie was overigens al 
mogelijk via XXImo, benadrukt Patrick Bunnik, CEO XXImo. “Met de integratie 
van ‘Uber for Business’ geven we werkgevers nog meer controle en inzicht. 
Hiermee verlagen we de drempel voor werkgevers om shared mobility diensten 
beschikbaar te stellen aan hun werknemers en voorkomen we administratie 
rompslomp. Wij geloven sterk in het MaaS-principe. Deze integratie is daarin een 
hele mooie ‘next step’. De combinatie van Visa- en XXImo-technologie zorgt voor 
een veilige en snelle koppeling van mobiliteitsaanbieders.”

Die ‘next step’ is er nu ook met de samenwerking met autoverhuurder Sixt. Hun 
mobiliteitsplatform en het daaraan gekoppelde flexibele mobiliteitsbudget, kan 
gebruikt worden voor het inzetten van huurauto’s, rittendelen, autodelen van 
eigen huis en nu dus ook met openbaar vervoer en de mogelijkheid om diensten 
van andere aanbieders te kunnen gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers 
nu hun uitgaven uit het budget volgen, alle transacties beheren en zakelijk of 
privégebruik taggen via de speciaal op deze service afgestemde SIXT Milo app. 
Medewerkers betalen met de SIXT Mobility Visa-kaart. XXImo levert zowel de 
kaarten als de app.

Sixt Mobility Club: mobiliteitsbudget voor 
3 tot 6 maanden
Volgens SIXT stappen werknemers van vooral grotere bedrijven steeds meer 
weg van de ‘klassieke’ auto van de zaak en geven de voorkeur aan flexibelere 
oplossingen. De MaaS-dienst wordt dan ook bewust ingezet door bedrijven die 
zich willen positioneren als aantrekkelijke werkgever. Volgens Vinzenz Pflanz, 

Senior Vice President Corporate Sales 
van SIXT SE, is mobiliteit een belangrijk 
sleutelwoord van deze tijd. “Maar voor 
ons is het veel meer dan dat, omdat 
we weten welk potentieel de juiste 
mobiliteit voor bedrijven heeft. SIXT 
MaaS is hiervan het beste voorbeeld: 
het verhoogt de flexibiliteit in gebruik, 
verhoogt de aantrekkelijkheid van 
bedrijven als innovatieve werkgevers, 
is een belangrijke stimulans voor 
werknemers en kan de wagenparkkosten 
aanzienlijk verlagen dankzij het op 
behoeften gebaseerde concept. Daarom zullen we het model blijven 
ontwikkelen en uitbreiden in samenwerking met onze klanten. ”

Patrick Bunnik voegt eraan toe: “De verandering in zakelijke mobiliteit is 
gebaseerd op een mix van de groeiende vraag naar individuele keuze, flexibiliteit, 
nieuwe gebruiksvriendelijke technologie, delen en zorg voor het milieu. De 
geïntegreerde technologie van XXImo en Visa zal SIXT ondersteunen in hun 
inspanningen om koploper te zijn in de beste oplossingen in zijn klasse.” 
De uitbreiding van SIXT Mobility as a Service is overigens onderdeel van het 
pilotproject SIXT Mobility Club. Daarin nemen meerdere Europese bedrijven 
deel die hun wagenpark flexibeler willen gaan inzetten. Vierhonderd berijders 
hebben hun auto van de zaak ingeleverd voor een mobiliteitsbudget voor 3 
tot 6 maanden. Doel is voornamelijk om meer te weten te komen van het 
gebruikersgedrag van de deelnemers. Kennis die uiteindelijk zal worden 
gebruikt voor de verdere ontwikkeling van MaaS-diensten.

XXImo breidt MaaS-diensten verder 
uit met Sixt (Plus OV!) en Uber

XXImo anno 2012

XXImo, opgericht in 2011, biedt zijn gebruikers aan om alle vormen 
van zakenreizen te plannen, betalen en administratief te verwerken via 
één digitaal platform. XXImo streeft ernaar om mobiliteit makkelijk te 
maken – niet alleen voor de reiziger, maar ook voor de medewerkers 
die verantwoordelijk zijn voor de financiële verwerking van de uitgaven. 
“Dit doen we door middel van XXImo’s all-in-one mobility app Milo, een 
Mobility Card,  ‘Mijn XXImo’ en het direct anticiperen op de dynamische 
mobiliteitsmarkt”, aldus Bunnik.
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ROI Fleet & Mobility naar Fleet Support

Winter 
(tran)sport 
bij Kuperus 
Autoverhuur  

Fleet Support is de grootste onafhankelijke partner voor wagenparkbeheer in 
Nederland met 45.000 contracten onder beheer. ROI Groep beheerde 10.000 
voertuigen, mobiliteitspassen, deelauto’s en e-bikes. Jaap van Daalen, afkomstig 
van ROI Groep, is nu commercieel directeur van Fleet Support. Volgens hem 
verandert de wereld van mobiliteit snel. “De dienstverlening verschuift van sec 
wagenparkbeheer naar integraal mobiliteitsmanagement. Dat geeft een nieuwe 
impuls maar vraagt ook om verdere investering. Daarom heeft ROI besloten 
aansluiting te zoeken bij Fleet Support.”

Door samenwerking binnen AutoBinck Smart Mobility kan nu een breed 
scala van diensten geboden worden. Want er is een aantal trends die zich 
steeds nadrukkelijker beginnen af te tekenen in de wereld van mobiliteit: 
de verschuiving van bezit naar gebruik, de elektrificatie van mobiliteit, het 
connected worden van auto’s en de zelfrijdende auto. Brede mobiliteit’ 
staat overal op de agenda, ook fleetowners omarmen inmiddels de brede 
mobiliteitsgedachte. Zij bieden steeds meer keuzevrijheid aan hun personeel 
wat betreft mobiliteit. Het is een evolutie die al enige tijd geleden in gang is 
gezet, benadrukt Van Daalen. “Bijna standaard is de wens van fleetowners 
tegenwoordig om van een traditionele leaseregeling te gaan naar een moderne, 
duurzame mobiliteitsregeling. Maar de uitkomst is nooit hetzelfde. De ene voert 
alleen een mobiliteitskaart in naast de leaseauto, de ander heeft een volledig vrij 
besteedbaar mobiliteitsbudget waarbij er bijvoorbeeld alleen grenzen worden 
gesteld aan de CO2-uitstoot. En dan zijn er nog 20 tussenvarianten mogelijk.”

               

Bij ons geen lange wachtrijen en gaat 
uw veilig en zorgeloos op weg met 
ons winterproof all-in pakket!  Wij van 
Kuperus denken niet alleen aan nu 
maar ook aan later nu de toppen van 
de Alpen nog steeds mooi wit zijn en 
als u wilt  blijven skiën in de toekomst 
dan is het huren van een busje veel 
minder vervuilend voor ons milieu  
en een veel beter alternatief dan het 
nemen van het vliegtuig! 

WinterDeal met o.a. onbeperkte 
kilometers, All season banden,
Sneeuwkettingen, Verlaagd 
eigen risico in geval van schade 
en of diefstal  + gratis Winter 
Car Set ( ijskrabber, slot 
ontdooier, ruitenwisser vloeistof, 
anticondensdoekje, sponsspray, 
antivries voor raamspuiten en
natuurlijk niet te vergeten de Schnaps 
om u lekker warm te houden! 

www.kuperus.eu

Autobinck Groep heeft na de overname van Fleet Support  
nu ook ROI Fleet & Mobility uit Naarden overgenomen.  
Per 1 januari worden beide bedrijven geïntegreerd en gaan 
verder onder de naam Fleet Support, onderdeel van de 
Smart Mobility divisie van AutoBinck.

Wintersport is cool ! 
Voordelig en gezellig snel 
onderweg met uw familie 
en of vrienden naar uw 
favoriete winterbestemming, 
of gewoon lekker op vakantie, 
dat kan makkelijk met 
Kuperus Autoverhuur.
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Webfleet Solutions, zo luidt de nieuwe naam van TomTom 
Telematics, Europees marktleider in fleetmanagement-
oplossingen. Sinds begin dit jaar is het bedrijf onderdeel 
van het wereldwijde Bridgestone. De veranderingen zijn al 
duidelijk merkbaar binnen het bedrijf, schetst Sales Director 
Benelux René de Jong. En die verandering zijn ook nodig om 
de ‘vijf majeure’ digitale ontwikkelingen in mobiliteitsland 
het hoofd te bieden. 

Inspirerend, zo noemt De Jong de ‘nieuwe’ organisatie en het veranderingstraject 
dat daaraan voorafging. De samenwerking met bandengigant Bridgestone 
creëert een nieuw perspectief. Zowel voor Webfleet Solutions zelf als voor de 
klant. “Bridgestone heeft een duidelijke visie op mobiliteit. Het zet volop in 
op innovatie. Dat is van groot belang voor een markt in een markt die zo snel 
groeit en waarbij telematicatoepassingen voor fleetowners steeds belangrijker 
worden.” De Jong schetst een vijftal majeure onderwerpen die spelen in de 
markt van fleetmanagement. Dat zijn connectiviteit, elektrificering, autonoom 
rijden, robotisering en artificial intelligence (AI). Door die zaken gaat de complete 
informatiehuishouding van bedrijven veranderen, benadrukt De Jong. En al 
die ontwikkelingen versterken elkaar en zorgen voor exponentiele groei. De 
connectiviteit zorgt immers voor meer data waardoor de ontwikkeling rondom 
artificial intelligence sneller gaat en dat betekent weer meer robotisering. 
“De veranderingen de komende tien jaar zullen enorm zijn. Veranderingen die 
zich nu aftekenen, waardoor het nu zo belangrijk is om je voor te sorteren op die 
toekomstige ontwikkelingen. Daardoor ook het toenemende belang om zaken te 
doen met de kampioenen in de telematicamarkt.”

 ‘Connected banden’
Concreet voorbeeld ontstaan vanuit de samenwerking met Bridgestone is de 
‘connected band’ waaraan momenteel wordt gewerkt. Want ook banden worden 
meer en meer voorzien van connected technologieën. Bridgestone zit vanouds 
sterk in de bus- en truckmarkt, een klantengroep waar Webfleet Solutions nu 
ook gemakkelijker toegang tot krijgt. In die markt zijn de gevolgen van een lekke 
- of klapband groot. Niet alleen voor de (transport)bedrijven zelf, maar ook wat 
betreft maatschappelijke schade. Maar aangezien trucks weinig op een vaste 
basis aanwezig zijn, is een controlemechanisme inbouwen lastig. Telematica 
voorziet daarin perfect, zegt De Jong. “Met telematica krijg je een precisie-
instrument in handen. Je meet niet alleen de bandenspanning, maar ook zaken 
als de slijtage en de temperatuur. Als je 500 trucks hebt rondrijden en je kan 
precies zien dat truck 336 een probleem heeft met de linker achterband, dan kan 
je daar gerichte actie op ondernemen. Oplossingen die natuurlijk ook handig zijn 
voor trailerverhuur of koeltransporten.”

Bovenstaande is één voorbeeld van de synergie tussen beide bedrijven. 
Waarbij De Jong wil benadrukken dat het bij Webfleet Solutions niet gaat om 
het genereren van meer data, maar om informatie gericht op het brengen van 
oplossingen. Dat is feitelijk wat het platform WEBFLEET al zo’n twintig jaar 
doet; ook onder  TomTom Telematics heette het platform al WEBFLEET. De Jong 
wil zijn klanten behoeden voor een data-overload maar helpen met gerichte 
informatie. “Ons platform is schaalbaar dat je strak kan managen. Het biedt veel 
generieke functionaliteiten en omdat het een SaaS-oplossing betreft, komen er 
voortdurend nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Mogelijkheden waar klanten 
van kunnen profiteren voor hun specifieke situatie. Let wel: bij de ene klant ligt 
het zwaartepunten van kritische momenten op de zaterdagochtend, bijvoorbeeld 
bij bezorgdiensten. Ambulances moeten voortdurend op ons platform kunnen 
rekenen, maar vooral bij calamiteiten. Bij veel andere, gewone bedrijven ligt de 

focus op de maandagochtend. Al onze, ruim honderdduizend abonnees kunnen 
erop vertrouwen dat ze altijd de juiste informatie op het juiste 
moment beschikbaar hebben.”

Nieuwe, bredere mobiliteitsdiensten
In ieder marktsegment zijn de uitdagingen voor een bedrijf als Webfleet 
Solutions weer anders. In de truckmarkt is het gebruik van telematica al 
ingeburgerd, daar vindt momenteel een ‘doorstart’ plaats, zoals De Jong het 
omschrijft. Bij bestelwagens is de groei in het gebruik van telematica flink en 
De Jong merkt sinds dit jaar ook grote belangstelling bij leasemaatschappijen 
om hun leasevloot connected te maken en zo te profiteren van de voordelen. Zo 
kunnen deze bedrijven met behulp van telematica beter sturen op bijvoorbeeld 
onderhoud, schade en banden. Positiebepaling is in dat segment niet altijd 
relevant. De Jong: “Veel projecten zitten in die leasebranche nog in de pilotfase. 
Maar de belangstelling is groot, mede ingegeven door nieuwe, bredere 
mobiliteitsdiensten. Er ligt momenteel ook een beter regelgevend kader; de 
privacy is goed gewaarborgd. Als eerste speler beschikten wij al over het ISO 
27001 certificaat voor databeveiliging. Maar wellicht belangrijker: de acceptatie 
van fleetowners is sinds dit jaar veranderd. Ook de klant ziet uiteindelijk de vele 
voordelen van de inzet van telematica.” 

Bridgestone + Webfleet Solutions = slimme connectiviteit !

Nu voorsorteren voor de ‘vijf majeure’ 
digitale ontwikkelingen

‘MKB gelooft in digitalisering wagenpark’

73 procent van MKB-bedrijven met een wagenpark, is ervan overtuigd 
dat ze meer werk gedaan kunnen krijgen als ze de workflow meer 
kunnen digitaliseren, blijkt uit nieuw onderzoek van Webfleet Solutions. 
40 procent zegt zelfs dat de voertuigkosten hoger zijn dan noodzakelijk. 
Webfleet Solutions sprak voor dit onderzoek met meer dan duizend 
bedrijven uit de EU en de VS, waarvan 100 in Nederland. “Er was een 
aantal zaken die meermaals naar voren kwamen”, verklaart René de 
Jong. “Allereerst heerst er frustratie over de kosten, inefficiëntie en 
de kans op fouten bij het handmatig afhandelen van essentiële taken. 
Daarnaast geven managers aan dat zij behoefte hebben aan digitale 
oplossingen om deze taken af te handelen.” Wat betreft het wagenpark 
heerst algemene consensus dat brandstof- en voertuigbeheer een punt 
van zorg is: 51% van de respondenten geeft aan dat ze meer kunnen doen 
om brandstofkosten te verlagen en 40% zegt dat de voertuigkosten hoger 
zijn dan noodzakelijk. De respondenten uitten ook frustratie over interne 
communicatie en teammanagement. Een ruime meerderheid (51%) 
geeft aan dat het onvermogen van hun buitendienst om het toegewezen 
schema te volgen een negatieve impact heeft op het bedrijf. Nog eens 
41% van de respondenten geeft aan er niet volledig zeker van te zijn dat 
hun chauffeurs zich op de weg veilig gedragen. Ondertussen is 52% het 
erover eens dat ze een probleem hebben door miscommunicatie bij de 
interactie met de buitendienst.
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JATO: WLTP zorgt voor lagere actieradius bij EV’s

JATO heeft in totaal 26 volledig elektrische auto’s (BEV”s) onder de lopen 
genomen. In deze analyse zijn de oude NEDC gegevens vergeleken met de 
nieuwe WLTP gegevens. De range van deze 26 versie is onder de NEDC-normen 
gemiddeld 397.79 km. Maar gemeten onder de WLTP is de gemiddelde range 
370.29 km. Dit levert een verschil op van -27.5 km. “Maar wanneer er wordt 
gekeken naar de versies waarbij de batterij hetzelfde is gebleken – dat zijn in 

totaal 18 versies – zien we een daling van maar liefst 54.95 km; 
12.2% minder”, aldus JATO.

De prijs van de gemiddelde EV is eveneens gestegen door de WLTP-regels. 
Ondanks de dalende actieradius is het prijskaartje gemiddeld gestegen met 
1.507,71 euro per versie. “Als de batterij hetzelfde is gebleven, dan stijgt de 
gemiddelde prijs met 1.352,35 euro. Wanneer er een nieuwe, zwaardere batterij 
in komt is de gemiddelde prijs per versie gestegen met 1885,00 Euro. Een 
significant verschil wat kan aangeven dat de nieuwe batterij is doorberekend 
in de prijs”. Die zwaardere batterij is onder andere gekomen in de VW Up en de 
BMWi3. Daardoor stijgen deze auto’s in actieradius in de tabellen van JATO, maar 
bij gelijkblijvende batterij hadden deze auto’s dus fors aan range ingeboet.

 

Dat de nieuwe WLTP-testmethode grote invloed heeft op de 
prijzen van personenauto’s met een brandstofmotor, moge 
bekend zijn. Maar ook volledig elektrische auto’s vallen 
vanaf september onder de WLTP-regels. JATO berekende het 
effect: prijsstijgingen en gemiddeld bijna 55 kilometer lagere 
actieradius.

BCA en 
ANWB 
verlengen 
partnership

Volgens BCA-directeur Iede 
Aukema willen mensen zonder 
lastige onderhandelingen hun auto 
of motorfiets verkopen. “Wij zorgen 
ervoor dat deze ANWB-leden 
een realistisch en gegarandeerd 
bod op hun voertuig krijgen, en 
dat de afwikkeling zo snel en 
soepel mogelijk verloopt.” Het 
aanbod wordt samengebracht 
op het online handelsplatform 
van BCA Autoveiling. De auto’s 
en motorfietsen worden per 
opbod verkocht aan autobedrijven 
en handelaren in binnen- en 
buitenland. Op die manier moet 
het de hoogst mogelijke prijs 
garanderen.

BCA Autoveiling en ANWB 
Verkoopservice verlengen 
hun samenwerking tot 
en met 2022. Volgens 
BCA maken steeds meer 
consumenten gebruik van 
de online autoverkoopdienst 
van de ANWB. De afgelopen 
jaren is het aantal 
aanvragen fors gestegen.
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Vier jaar lang is de leaseauto naar volle tevredenheid gebruikt, maar vervolgens slaat de stemming van zowel 
berijder als wagenparkbeheerder om. Reden: gedoe over het inleveren en inspectie (doorbelasting van schade!) 
van de leaseauto. Een ‘schuldige’ is niet zo makkelijk aan te wijzen, feit is wel dat het een taai proces is dat tot 
in de puntjes moet worden geregeld. Inspectiebedrijf Macadam werpt zich in die strijd op als onafhankelijke 
‘totaaloplosser’ waarbij klanttevredenheid leidend is. Ook al vanwege de groei van private lease. Marcel van Driel 
en Gerhard Prent van Macadam Nederland over de tusseninspectie, ‘gate in gate out’ en de leasefiets!

Zeven van de tien grote leasemaatschappijen in Nederland maken al gebruik 
van inspectiebedrijf Macadam. Dit jaar zullen er naar verwachting tegen de 
100.000 inspecties worden gedaan, een ‘spectaculaire’ groei ten opzichte van 
vorig jaar, toen er iets meer dan 70.000 inspecties in Nederland gerealiseerd 
werden. Internationaal (het bedrijf is gevestigd in 12 landen) tikt de teller 
naar verwachting volgend jaar 600.000 aan. De automatisering is state of 
the art, er zijn koppelingen met allerhande ‘toeleveranciers’ en diverse 
remarketingplatformen, er kan zowel op het terrein van de leasemaatschappij 
worden geïnspecteerd of bij de berijder thuis. Het bedrijf heeft bovendien al enige 
tijd het poolautobeheersysteem Pitstop (zie kader). Toch zet het inspectiebedrijf 
momenteel vol in op nieuwe producten en diensten waarbij Macadam meer als 
totaaloplosser moet gaan fungeren voor een bredere klantengroep. “De markt 
verandert in hoog tempo, daarop moeten we inspelen. Dat verwachten klanten 
ook van ons, we zijn immers niets voor niets marktleider”, aldus Prent.

Voor een leek mag een inspectie aan de leaseauto die zijn contract heeft 
uitgediend misschien eenvoudig klinken, bij het hele inleveringsproces komt 
nogal wat kijken. Waarbij geldt: hoe langer de ex-leaseauto in het proces is, 
hoe langer het duurt om de auto te vermarkten of opnieuw in te zetten. En 
stilstand kost geld. Macadam heeft dan ook fors geïnvesteerd in allerhande tools 
waarmee bijvoorbeeld hikers, transporteurs, schadebedrijven, autobedrijven, 
glasbedrijven, reconditioneringsbedrijven, remarketingplatformen en 
veilinghuizen - en welke partijen er nog allemaal meer bij betrokken zijn - op één 
systeem zijn aangesloten. Een systeem dat bovendien is gekoppeld is aan die van 
de klant zodat ook die ten alle tijd zicht heeft op het proces.

‘Gate in gate out’
De inspecties kunnen in principe overal plaatsvinden, al naar gelang de wens 
van de leasemaatschappij, leaserijder en/of wagenparkbeheerder. Bijvoorbeeld 
bij leasemaatschappij ALD Automotive, die onlangs een spiksplinternieuwe 
remarketinglocatie in Vuren opende, heeft Macadam een zestal ‘boxen’ 
tot haar beschikking waar de inspecties plaatsvinden. De ‘flow’ is daar zo 
geperfectioneerd, dat er tijdens het transport al beoordeeld kan worden in welk 
proces de auto bij binnenkomst geplaatst moet worden. Bijvoorbeeld of er eerst 
onstickerd moet worden of dat er schade is. Tijdens de inspecties kunnen ook al 
de foto’s worden gemaakt voor de remarketing van het voertuig. Macadam kan 
zelfs de auto’s direct plaatsen op de sites van de online veilinghuizen of andere 
remarketingplatformen. Van Driel: “Voor alle duidelijkheid: wij faciliteren dit 
proces voor onze klant. In de hele remarketing zijn wij onafhankelijk, we hebben 
niets van doen met de uiteindelijke opbrengst van het voertuig. Zie ons al een 
hoofdaannemer in het hele inlever-, inspectie- en remarketingproces, inclusief 
het vrijwaren van auto’s. Dat hele proces noemen we ook wel ‘gate in gate out’. 
Waarbij alle stappen in het proces haarfijn zijn afgesproken met de klant.”

Wat betreft die klant van Macadam: van oudsher zijn het vooral de lease-
maatschappijen, maar Van Driel ziet nu ook kansen bij dealerholdings en bij 
fleetowners zelf. Die eerste partij vooral vanwege private lease. Daar is het 
afbreukrisico (pr-schade!) groot als een particulier bijvoorbeeld nog 3.500 euro 
moet betalen vanwege schade aan zijn of haar auto. Er zit dan geen werkgever 

tussen die eventueel de kosten op zich neemt. Prent: “Bij private lease is er 
nog weinig jurisprudentie en mogelijke geschillen over inlevering bekend. 
Om te voorkomen dat er straks een verschil van interpretatie ontstaat over 
schadedoorbelastingen bij bijvoorbeeld de geschillencommissies, moet je hier 
uiterst zorgvuldig mee omgaan. Wij kunnen een brug slaan tussen de diverse 
partijen, vanuit onze onafhankelijke positie. Daar is iedereen bij gebaat.”

Fietsinspecties en personeelswisselingen
Fietsen staan daarbij ook in het vizier van Macadam. E-bikes zijn momenteel 
niet aan te slepen bij leasemaatschappijen en fleetowners, vooral dankzij de 
aanstaande versimpeling van de leaseregels. En ook die, vaak prijzige e-bikes, 
komen op een gegeven moment terug uit de lease. En last but not least voert 
Macadam, speciaal voor fleetowners, de zogenaamde tusseninspectie uit. Dat 
is ook een nieuwe loot aan de Macadam-stam. Het haakt eveneens in op een 
belangrijke trend in mobiliteitsland: leasecontracten die niet worden uitgediend 
omdat de berijder van baan wisselt. Waarbij de werkgever blijft zitten met 
een leaseauto, of de werknemer zijn bestaande leaseauto inbrengt. Van Driel: 
“Personeelswisselingen zijn in deze arbeidsmarkt aan de orde van de dag. Prima 
als een leaseauto van twee jaar oud dan naar een nieuwe werknemer gaat. 
Maar die wil natuurlijk niet worden opgezadeld met de schade van zijn of haar 
voorganger. Speciaal voor de HR-manager hebben we daarom nu de tussentijdse 
inspectie. Ook daarin leveren we maatwerk en protocollen: een krasje hoeft 
bijvoorbeeld niet erg te zijn, een deuk in de deur weer wel.”

Macadam zet fors in op verbreding dienstverlening en klantenbestand

De kunst van het (onafhankelijk) inspecteren…

Marcel van Driel (l) 
en Gerhard Prent van 
Macadam Nederland

“Alles draait om klanttevredenheid”

Macadam heeft al enige tijd het poolautobeheersysteem Pitstop, een 
interactieve managementtool voor het beheer van bestuurderswissels, 
huur- en deelauto’s. Dat systeem wordt nu ook ondergebracht bij het 
totaalconcept ‘gate in gate out’. Pitstop is een paar jaar geleden gebouwd 
voor LeasePlan, maar anno 2019 gaat Macadam het breder inzetten. 
“In het systeem kan een klant bijvoorbeeld al een voertuig uitzoeken als 
die nog in de werkplaats staat”, aldus Van Driel. Maar ondank al die tools 
en verregaande automatisering wil Macadam het rechtstreeks contact 
met de berijder niet verliezen. Sterker nog, het gaat er meer op inzetten. 
Prent: “Op alle onderdelen van onze dienstverlening vragen we om 
feedback. Is de chauffeur op tijd? Heeft de inspecteur voorafgaand 
gebeld over afstemming van de afspraak? Is er goede uitleg gegeven 
over hoe de auto in te leveren? Al deze feedback, maar ook de 
beoordelingen van de inspecteurs zelf, worden gedeeld met de klant. 
Het levert waardevolle informatie op. Ik kan je vertellen: alles draait om 
klanttevredenheid in deze business.”

“Zie ons al een hoofdaannemer in 
het hele inlever-, inspectie- en 

remarketingproces, inclusief het 
vrijwaren van auto’s”
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PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL
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Jarenlange ervaring én persoonlijke aandacht zijn 
de basis van ons handelen. Wij kijken verder dan 
het invullen van een opdracht en investeren in een 
langdurig partnerschap met bedrijven en kandidaten. 

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

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

MEDEWERKERS ZIJN 
ALLESBEPALEND VOOR 
HET SUCCES VAN
DE ORGANISATIE

Sixt Mobility Consulting komt met ‘Companion-app’

De app moet vooral ook administratief werk beperken en het gebruik van de 
auto vergemakkelijken, zegt Bas Bogerd, Chief Commercial Officer van SMC in 
Nederland. Zo kunnen er in de app afspraken worden gemaakt bij de garage, wat 
tijdrovende telefoontjes, wachtrijen en terugbellen vermijdt. De app navigeert 
de leaserijder er ook heen. Ook zijn er push-berichten mogelijk. Daardoor 
wordt de berijder op tijd herinnerd aan belangrijke zaken als de vervanging van 
banden, inspecties of – als het leasingcontract de komende zes maanden afloopt 
– de volgende bestelling van een auto. Daarnaast kunnen fleetmanagers via 
Messaging Service communiceren met de leaserijder.

Click-to-Call
Bogard: “Ook in noodsituaties is de Companion-app een uitkomst. Met de 
functie Click-to-Call kunnen gebruikers direct contact opnemen met de SMC-
klantenservice. Ze kunnen zo bijvoorbeeld ongevalschade en pech onderweg 
melden of persoonlijk advies opvragen over onderwerpen die met hun auto 
te maken hebben. De SMC-servicekaart kan met behulp van de Companion 
gefotografeerd worden om deze direct in de app op te slaan. Op die manier is hij 
ook digitaal altijd binnen handbereik.” SMC zegt met de app verder te werken 
aan verdere digitalisering van het wagenparkbeheer. De aanmelding in de 
‘Companion-app’ gebeurt met 2-factor-authenticatie en voldoet daarmee aan de 
allernieuwste veiligheidsnormen, benadrukt het bedrijf. De ‘Companion-app’ is 
compatibel met Android en iOS en kan worden gedownload van Google Play en de 
Apple App Store. De app is beschikbaar in Duitsland en vanaf het vierde kwartaal 
van 2019 ook voor Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.
Eerder dit jaar liet SMC al weten gas te willen geven op volledig gedigitaliseerd 

wagenparkbeheer, het beheren 
van mobiliteitsbudgetten en 
bedrijven ondersteunen bij de 
overstap van bezit naar gebruik.

 

Fleetmanagement-aanbieder Sixt Mobility Consulting (SMC) 
komt met een nieuwe app, genaamd The Companion. Het 
moet voor de zakelijke berijders als dagelijkse ‘begeleider’ 
functioneren om allerhande belangrijke zaken rondom de 
(lease)auto te regelen.

BCA en 
ANWB 
verlengen 
partnership
BCA Autoveiling en ANWB 
Verkoopservice verlengen 
hun samenwerking tot en 
met 2022. 
Volgens BCA maken steeds meer 
consumenten gebruik van de 
online autoverkoopdienst van de 
ANWB. De afgelopen jaren is het 
aantal aanvragen fors gestegen.
Volgens BCA-directeur Iede 
Aukema willen mensen zonder 
lastige onderhandelingen hun 
auto of motorfiets verkopen. 
“Wij zorgen ervoor dat deze 
ANWB-leden een realistisch en 
gegarandeerd bod op hun voertuig 
krijgen, en dat de afwikkeling zo 
snel en soepel mogelijk verloopt.” 
Het aanbod wordt samengebracht 
op het online handelsplatform 
van BCA Autoveiling. De auto’s 
en motorfietsen worden per 
opbod verkocht aan autobedrijven 
en handelaren in binnen- en 
buitenland. Op die manier moet 
het de hoogst mogelijke prijs 
garanderen.



Employability as a Service

Hoe kom je in deze krappe arbeidsmarkt aan goed personeel? Ook 
voor de specialisten van Consolid Automotive is dat best een uitdaging, 
moet Van den Berg toegeven. Maar tegelijkertijd biedt het ook 
kansen. Want juist een partij die werving & selectie projectmatig en 
professioneel aanpakt en de werknemers cq uitzendkrachten zoveel te 
bieden heeft, heeft een streepje voor in de markt. Wat Consolid haar 
flexkrachten aanbiedt is niet alleen omvangrijk, maar ook bijzonder in 
de uitzendbranche, benadrukt Van den Berg. In de eerdergenoemde 
Consolid Academy worden jaarlijks zo’n 2000 mensen (bij)geschoold. De 
carrièrenavigator schetst de carrière paden in de automotive – en dat 
zijn er nogal wat. Een perspectiefverklaring kan worden aangevraagd 
waarmee gemakkelijker een hypotheek kan worden afgesloten, er is 
een budgetcoach voor wie dat nodig heeft, overbruggingskredieten 
kunnen worden afgesloten ter financiering van opleidingen en er is de 
‘employability as a service’. Van den Berg: “Bij Consolid brengen we niet 
alleen vraag en aanbod samen, maar ook werk en privé met elkaar in 
balans. Met het inplannen van de roosters houden we echt rekening met 
alle wensen en/of andere verplichtingen. Dat komt ook de opdrachtgever 
ten goede, omdat mensen bij ons ‘gezien worden’ en goed op hun plek 
zitten. Wij zien de tijdelijke periode dat iemand bij ons werkt als een 
serieuze fase in je loopbaan. Daardoor blijven mensen langer, zijn ze 
gemotiveerder en melden ze zich minder snel ziek.”
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Autoreset als spil in de almaar verdere flexibilisering van mobiliteit. Dat ‘predicaat’ kreeg het bedrijf al eerder, 
als dé partij achter heel wat deelconcepten, aflever- en chauffeursdiensten en haal- en brengservices. Nu de 
integratie met detacheerder en opleider Consolid Automotive afgerond is, krijgt het nog meer middelen in 
handen om flexibele mobiliteitsconcepten te ondersteunen. Waarbij onder andere ‘Employability as a Service’ de 
flexwerker moet verleiden!

Drukte momenteel op de burelen van Autoreset, dat vorig jaar introk in het pand 
van moederbedrijf Consolid in Hoofddorp. Daar is nu een businessunit Consolid 
Mobiliteit ontstaan, waar Autoreset en Consolid Automotive onderdeel van zijn. 
Autoreset blijft als ‘vanouds’ de senioren leveren voor allerhande aflever- en 
chauffeursdiensten. In opdracht van twee grote leasemaatschappijen regelt het 
momenteel de afleveringen van nieuwe Tesla’s. “Leasemaatschappijen willen 
niet hun auto’s afleveren zoals onlangs was te zien in de media, waar drommen 
Tesla-kopers op een tochtig industrieterrein te midden van honderden Tesla’s 
zelf hun weg naar hun nieuwe ev moesten vinden. Ze willen gemak en service 
brengen voor hun leaserijders, daar gaan wij nu voor zorgen”, aldus René Bijster 
van Autoreset. 

Drukte ook omdat de combinatie van Autoreset en Consolid nog een grote order 
in de wacht heeft gesleept van een van de grootste autoverhuurders van Europa. 
Op Schiphol wordt het hele servicecenter door Consolid van personeel voorzien. 
Waarbij de senioren van Autoreset de auto’s rijden tussen de balie-afdeling in 
de aankomsthal en het verderop gelegen servicecenter bij de parkeergarages. 
Consolid zorgt onder andere voor het baliepersoneel en de autowassers. Volgens 
Ferry van den Berg van Consolid Automotive een mooi voorbeeld van synergie 
tussen de beide takken van sport. “Oudere ervaren chauffeurs zorgen doorgaans 
toch wat beter voor de auto, rijden rustiger. Dat zie je al snel terug in minder 
schades.”

Goed afleveren is een vak
Ook bij een groot inspectiebedrijf zit men gezamenlijk binnen: men levert 
bijvoorbeeld de hikers én de inspecteurs. Kortom, voorbeelden genoeg waarbij 
de bedrijven gebruik maken van de gecombineerde expertises. Een one-stop-
shop dus. Want flexdiensten brengen, of dat nu in de vorm van personeel is 
of van diensten, is in deze tijd van flexibele mobiliteit onmisbaar. Vooral voor 
afleverspecialisten ziet Van den Berg een grote toekomst weggelegd. Hij wil 
met deze dienst inhaken op de trend dat leasemaatschappijen hun auto’s steeds 
vaker buiten het dealerkanaal om inkopen waarbij ze dus zelf de afleveringen 
moeten verzorgen. De lease- en verhuursector is daarbij, mede dankzij private 
lease, nog altijd sterk groeiend. Maar bovenal: goed afleveren is een vak. De 

reden ook dat veel bedrijven dit werk outsourcen. “We hebben specialisten 
hier in huis die alles afweten van een specifieke auto. Maar ook meer ‘simpele’ 
afleveringen gaan we verzorgen, we kunnen de voertuigen bijvoorbeeld 
brengen naar speciale aflevering-hubs. We bieden leasemaatschappijen een 
cafetariamodel met verschillende services”, aldus Bijster.

Ook op nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals verschillende concepten rondom 
Mobility as a Service (MaaS), die allemaal met de uitdaging zitten dat 
vervoermiddelen ook daadwerkelijk - fysiek - ergens aanwezig moeten zijn, 
denken Bijster en Van den Berg goed aan te kunnen sluiten. Niet dat het 
bedrijf zelf diensten op dat vlak gaat uitzetten, maar het gaat wel de ‘handjes’ 
leveren. Dat is anno 2019 an sich al een enorme prestatie, gezien de huidige 

arbeidsmarkt. Detacheerder Consolid heeft de zaken op 
dat vlak goed voor elkaar, met onder andere een Consolid 
Academy, een ‘carrièrenavigator’ en budgetcoach in eigen 
huis (zie kader). Waarbij zelfs een MaaS-achtige term 
dienstdoet als een van de geheime recepten voor het werven 
en selecteren (en behouden) van personeel: Employability 
as a Service. De balans tussen werk en privé staat daarin 
centraal. Van den Berg: “Wij bieden onze collega’s enorm 
veel kansen en mogelijkheden. Nemen naar hen toe graag 
onze verantwoordelijkheid. Daarnaast denken we mee met 
onze klanten, zie ons als een verlengstuk van de afdeling HR. 
Genoeg uitdagingen in de automotive. Per 1 januari krijgen 
we ook te maken met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans. 
Een wet die flex minder flex moet maken en vast minder vast. 
Het heeft nogal wat invloed op flexwerk, maar ook daarin 
staan we onze klant bij.”

Consolid Automotive met Autoreset: spil in flexibele mobiliteit

Mobility as a Service?
Ja, én Employability as a Service!

René Bijster (l) en 
Ferry van den Berg

“Leasemaatschappijen krijgen van ons een 
cafetariamodel waarop ze verschillende 

services kunnen gaan afnemen”
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110.000 ambtenaren gaan voor halvering CO2-uitstoot

Voor de zomer maakte de Rijksoverheid al bekend zich aan te sluiten bij 
Anders Reizen, de coalitie van zo’n 50 grote werkgevers die willen versnellen in 
duurzame zakelijke mobiliteit. Ook de leasebranche gaat hier actief voor werven, 
want het streven is om minimaal 1.000 werkgevers hiervoor warm te krijgen. 
De hele rijksoverheid vertegenwoordigt meer dan 110.000 ambtenaren. Volgens 
Lidewijde Ongering, secretaris generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 

gaat de samenwerking nu impact maken. “Daarbij is dit een mooi voorbeeld van 
de uitvoering van het klimaatakkoord.”

In totaal vertegenwoordig de coalitie nu ongeveer 325.000 werknemers. Via 10 
maatregelen voeren zij een duurzaam mobiliteitsbeleid door in hun organisatie. 
Volgens Hugo Houppermans, directeur coalitie Anders Reizen, is de kracht 
van het netwerk de bereidheid van de werkgevers hun kennis te delen en 
te ontwikkelen, en afwisselend het voortouw te nemen. “Met maatregelen 
als het elektrificeren van het wagenpark, een strenger parkeerbeleid, een 
nieuwe fietsregeling en niet meer vliegen onder de 700km, versnellen deze 
koploperbedrijven de daling van de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit.”

 

De Rijksoverheid verbindt zich met het tekenen van de Dutch 
sustainable mobility pledge begin oktober van de coalitie 
Anders Reizen, om het zakelijke verkeer van alle 110.000 
ambtenaren te verduurzamen, zodat in 2030 de CO2-uitstoot 
daarvan met 50% is teruggebracht.

Vereniging 
Zakelijke 
Rijders 
passeert 
30.000 leden

“Never a dull moment” zo 
kenmerkt voorzitter Jan van 
Delft zijn bestuursperiode tot 
zover. “Jaarlijks is er sprake 
van overheidswijzigingen, de 
bijtellingswijzigingen, bpm-
aanpassingen en zelfs nieuwe 
regelgeving voor de leasefiets. 
Echter er speelt meer voor 
de zakelijke rijder. Zoals de 
elektrificatie en de vergroening 
van het Nederlandse wagenpark, 
mobiliteitsbudgetten en nieuwe 
regelingen die werkgevers 
maken met berijders van een 
leaseauto.” Volgens Van Delft 
bevestigt de continue ledengroei 
dat VZR met haar activiteiten de 
juiste snaar raakt. VZR zit ook 
regelmatig aan tafel in Den Haag, 
en is een actieve deelnemer van de 
Mobiliteitsalliantie, hierin zijn alle 
belanghebbende op het gebied van 
mobiliteit verzameld. Alle kennis 
wordt vertaald en doorgegeven 
aan de berijders. Een van de 
populairste tools van VZR is de VZR 
Bijtellingscalculator, meldt 
de organisatie.

Het doel van VZR is uiteindelijk 
100.000 leden te krijgen.

Vereniging Zakelijke 
Rijders (VZR) is de 30.000 
leden gepasseerd, meldt 
de belangenbehartiger 
van zakelijk rijdend 
Nederland. Volgens VZR 
een bevestiging dat zij met 
haar activiteiten de juiste 
snaar raakt.



31Fleet & Lease  |  Mobility as a Service

Terberg Business Lease Group en Royal HaskoningDHV 
hebben de afgelopen twee maanden een studie uitgevoerd 
onder een groep autorijders om de effectiviteit van 
interventies te beoordelen die veilig rijgedrag zouden 
stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn een App die 
de telefoon op niet-storen-modus houdt, en één die 
snelheidsoverschrijdingen laat zien en het boetebedrag. 
Uit het onderzoek blijkt dat interventies die direct feedback 
geven, het meeste bijdragen aan veilig rijgedrag.

We willen allemaal het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en 
ernstige verkeersgewonden terugdringen. We weten ook dat het gebruik van de 
mobiele telefoon en te hard rijden risico’s zijn voor de verkeersveiligheid. Toch 
blijven we dit in toenemende mate doen; vorig jaar was het aantal boetes voor 
appen of bellen in de auto het hoogst in zeven jaar tijd en het totaalbedrag van 
onze snelheidsboetes was maar liefst 7,75 miljoen euro (CJIB).

Er zijn diverse interventies ontwikkeld die hier verandering in zouden kunnen 
brengen. Maar welke interventie werkt nu echt? Royal HaskoningDHV en Terberg 
Business Lease Group hebben vijf interventies getest: een online rijgedrag-
training, een App die de telefoon op niet-storen-modus houdt, een wekelijkse 
rijscore, realtime rijtips en een App die realtime de snelheid en het eventuele 
boetebedrag toont. Voor het onderzoek is uiteindelijk het rijgedrag en de 
waardering voor elke oplossing van de deelnemers geanalyseerd. De deelnemers 
zijn verdeeld over 6 groepen, welke een periode zonder oplossing (0-test) en een 
periode met oplossing (1-test) hebben gereden.

Sycada DriveTag
Het eerste belangrijke resultaat was dat er in de rijscores geen statistisch 
significant verschil werd gevonden per groep tijdens 0-meting. Kortom, de 
groepen hadden een redelijk gelijke rijstijl. Vervolgens zijn de rijscores van de 
0-meting en de 1-meting met elkaar vergeleken. Uit analyse bleek dat er bij één 
groep ook daadwerkelijk sprake was van een statistisch significante vooruitgang 
in rijgedrag: het geven van directe feedback door realtime rijtips (in dit geval 
de Sycada DriveTag). Berijders konden met deze feedback beter anticiperen 
op het verkeer en merkten duurzamer en veiliger te rijden. Dit was ook te zien 
in de analyse. Bij de andere oplossingen werden geen statistisch significante 
verschillen gevonden.

De feedback van de deelnemers op de verschillende oplossingen gaf interessante 
resultaten. Berijders gaven de oplossingen die niet direct feedback gaven op het 
rijgedrag een hoger cijfer in gebruiksgemak dan de oplossingen die wel direct 
feedback gaven. Verder bleek dat niet elke oplossing voor elke berijder geschikt 
is. Waarbij over de snelheidsapp werd aangegeven dat een geactiveerde telefoon 
in de auto juist onveilig is, bleek de deelnemers met de oplossing met directe 
feedback hier geen last van te hebben. Deze groep gaf aan direct een stuk beter 
te anticiperen op het overige verkeer, waardoor men (meetbaar) veiliger en 
zuiniger reed.

Irritatie opwekken
Soortgelijke feedback werd ook gegeven op de oplossing met niet-directe 
feedback voor inzicht in hun rijscores. Deelnemers zijn geïntrigeerd door de 
data en zeker bezig met het verbeteren van het rijgedrag om de wekelijkse score 
omhoog te krijgen. Echter, door de tijd tussen het rijden en het moment van 
terugkoppeling (éénmaal per week) was het lastig om de scores daadwerkelijk 
te verbeteren. Een deel van de berijders vindt het belangrijk om de aandacht 
op de weg te houden en wil een oplossing die zorgt voor minder afleiding in de 
omgeving. Een ander deel is juist beter gaan rijden door het krijgen van directe 
feedback en inzicht in het rijgedrag. Zij ervaren de directe feedback op het 
rijgedrag niet als storend (zolang dit op een rustige normale manier is).

Om het rijgedrag te beïnvloeden, is het belangrijk om de drijfveer van de berijder 
of werkgever vast te stellen (veiligheid vs. milieu). Daarnaast is het belangrijk 
om te bepalen of de berijder direct feedback in de auto op prijs stelt. Bij de 
oplossingen met een lager gebruiksgemak bleek dat dit vaak te maken had met 
installatie of softwareproblemen van de oplossing. Een goedwerkend systeem 
is dus een must voor berijders. Temeer ook omdat problemen juist irritatie 
opwekken en dat het rijgedrag niet ten goede komt.

Terberg Business en Royal HaskoningDHV onderzoeken effect interventies op autorijders

Realtime feedback op rijgedrag automobilist 
geeft meeste effect

Guido Pot, General 
Manager Sales bij Terberg 

Business Mobility

Terberg Business Mobility: 
op naar minder auto’s maar meer mobiliteit

Medio 2019 is Terberg Business Lease Group ontstaan uit een fusie 
van Terberg Leasing en Business Lease Nederland. Van oudsher 
familiebedrijven met een solide staat van dienst op het gebied van 
leasen, vervoer en mobiliteit. Het doel: klanten mobiel houden op een 
slimme, innovatieve en duurzame manier. Om dit nog beter te kunnen 
doen, besloot de groep de krachten te bundelen in Terberg Business 
Lease Group, met daaronder onze labels Terberg Business Mobility, 
Privatelease.com, Justlease en Personal Car Lease. Met elkaar goed 
voor bijna 50.000 leaseauto’s en daarmee goed voor een zesde plek in de 
Top-10 van leasemaatschappijen in Nederland.

Maar de wereld verandert sneller dan een Porsche Cayenne kan 
optrekken. De auto is geen heilige koe meer, benadrukt Guido Pot, 
General Manager Sales bij Terberg Business Mobility. “Het klinkt 
vreemd, maar wij vinden dat een prima ontwikkeling. Als we niets doen, 
zijn onze steden straks niet meer leefbaar. En staan we langer in de 
file dan dat we aan het werk zijn. We blijven autoliefhebbers, maar we 
moeten veranderen.” Bij de leasemaatschappij ziet men dat autogebruik 
populairder wordt dan autobezit. En dat mensen vooral flexibel willen 
zijn. “Door vol in te zetten op data en technologie gaan we persoonlijk en 
flexibel vervoer organiseren. Voor iedereen. Of je nou zelfstandig bent of 
verschillende wagenparkbeheerders in dienst hebt. Bij Terberg Business 
Mobility bepaal je zelf hoe lang je wilt leasen, En of en wanneer je 
gebruik maakt van andere vervoersmiddelen. Zo zetten we de leasemarkt 
op zijn kop. En gaan we van een klassiek autoleasebedrijf naar een 
innovatief mobtech-bedrijf. Op naar een wereld met minder auto’s. 
Maar meer mobiliteit.”

De Sycada DriveTag werd ingezet 
voor het geven van directe 
feedback door realtime rijtips
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De ‘waarom-vraag’ 
achter Mobility as 
a Service (MaaS) Administratief gemak

Shuttel voorziet onder andere de Rijksoverheid van hun mobiliteitskaart, 
als ook grote bedrijven als IBM en FrieslandCampina. Ook doet Shuttel 
aan afhandeling van alle operationele zaken omtrent de kaart. Want 
het bedrijf wil niet alleen luxe en comfort brengen voor medewerkers, 
maar vooral ook administratief gemak voor werkgevers. Die luxe 
voor werknemers is feitelijk het hebben van alle mobiliteit in je 
portemonnee, zegt Johan Schallenberg. Dat gemak voor werkgevers 
houdt in dat de factuurstromen aan de achterkant door Shuttel 
volledig worden gestroomlijnd. “Veel bedrijven waar we binnen komen 
maken bijvoorbeeld al gebruik van een NS-businesscard of van een 
deelautodienst als Greenwheels. Men wil graag meer mobiliteit 
bieden voor medewerkers. Alleen halen ze daarmee een berg extra 
administratieve last binnen; ga er maar aan staan om voor een paar 
duizend medewerkers dagelijks declaraties te verwerken. Dat hele 
proces stroomlijnen we, tot en met het facturen van werknemers aan 
toe voor privéritten. De medewerker reist zonder daarvoor “eigen geld” 
voor te schieten, declareren is daarom niet meer van toepassing. 
De besparing daarop is enorm.”
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Hoe alle discussies rondom MaaS de gemoederen in het 
land kunnen bezighouden… Johan Schallenberg en Jochem 
Reintjes van mobiliteitsleverancier Shuttel komen regelmatig 
over de vloer bij bedrijven die hun hele mobiliteitsbeleid van 
de ene op de andere dag radicaal willen omgooien. Er moet 
‘iets’ met MaaS gebeuren, daar staat de media immers vol 
van. Aan Shuttel, dat toch in de markt bekend staat als MaaS-
voorvechter, dan de ‘vreemde’ taak om op de rem te trappen.

MaaS is op zich een ideale situatie, verduidelijkt Schallenberg. Een reiziger 
die met 1 app gebruik kan maken van bijvoorbeeld trein, deelfiets of -auto, en 
tegelijkertijd brandstof kan tanken en de parkeergarage mee afrekenen. Op de 
app wordt de reis gepland, geboekt én afgerekend. De gebruiker, of zijn of haar 
werkgever, ontvangt één factuur. “Ideaal, zeker. Alleen de waarheid is dat dit 
concept nog niet bestaat, je kan niet overal met één app afrekenen en dat blijft 
nog wel even toekomstmuziek. Onze oplossing komt wellicht nog het meest in de 
buurt van MaaS.”

Werkgevers moeten in dit stadium van de markt eerst duidelijk krijgen waarom 
ze MaaS-achtige services willen. Pas als dat duidelijk is, kan er een basis 
worden gelegd om brede, flexibele mobiliteit te faciliteren. Want om dat laatste 
draait het vooral, zegt Reintjes. “Het is de waarom-vraag die de zaak aan het 
rollen brengt bij klanten en prospects. Waarbij we dus afraden het beleid te snel 
en te radicaal om te gooien. Om de simpele reden dat werknemers dan afhaken. 
En die heb je natuurlijk nodig om je doelstellingen van het beleid te realiseren.” 
Reintjes ziet de laatste tijd zelfs werkgevers bijvoorbeeld terugkomen op hun 
eerder opgetuigde, veelal ingewikkelde mobiliteitsbudgetten die er vooral voor 
moesten zorgen grip te houden op de kosten. “In onze ogen is dat toch een 
paardenmiddel. Met een ‘simpele’ mobiliteitskaart krijg je ook inzicht in het 
gebruik en de kosten van de verschillende mobiliteitsvormen.”

Add-on op bestaand beleid
Het ‘waarom’ van het willen veranderen van het mobiliteitsbeleid wordt bijna 
altijd ingegeven door een viertal onderwerpen: duurzaamheid, flexibiliteit, 
goed werkgeverschap en grip op de kosten. Welk bedrijf waarop en hoe zwaar 
wil inzetten, is weer aan de organisaties zelf. Het eerste advies van Shuttel 
luidt doorgaans: houd alles bij het oude maar integreer wel een oplossing 
zoals Shuttel als  add-on op het bestaande beleid. “Stop dan tegelijkertijd met 
declaraties. Laat alles via de mobiliteitskaart lopen, met Shuttel kun je immers 
de deelauto, taxi of trein afrekenen. Voordeel is dat je dan precies ziet van welke 
mobiliteit gebruik wordt gemaakt, tegen welke kosten. En dat brengt weer inzicht.”

Dat inzicht in het gebruik van (de kosten van) brede, flexibele mobiliteit is 
essentieel om te beslissen of überhaupt het mobiliteitsbeleid verder op de 
schop moet. Want alleen al het bieden van flexibiliteit en ‘eigen keuze’ voor de 
werknemer kan al wonderen doen, zegt Schallenberg. Je ziet volgens hem dan 
een natuurlijk gedrag ontstaan om flexibel te reizen. Werknemers gaan echt 
wel het ov of deelauto’s gebruiken als ze zien dat het handiger is. Schallenberg 
noemt het ook wel ‘zelf-lering’ bij werknemers. “En natuurlijk blijven ze ook 
gewoon tanken als ze op dinsdag met de auto gaan omdat ze na werk de 
kinderen van school moeten halen. Maar het is juist die vrije keuze waar MaaS 
voor staat. Je moet daarbij als werkgever niet te streng sturen, al gebeurt 
natuurlijk alles binnen vooraf gestelde financiële kaders.”

Mobiliteitsgereedschapskist
Overigens kan een werkgever beslissen om wel extra te sturen op bijvoorbeeld 
het verminderen van CO2-uitstoot. Ook daarvoor beschikt Shuttel over de 
nodige gereedschappen in hun uitgebreide mobiliteitsgereedschapskist. 
Bonus-malusregelingen kunnen dan bijvoorbeeld uitkomst bieden of vormen 
van gamification die berijders duurzamer moeten laten reizen. Zolang een 
fleetowner maar weet waar hij heen wil met zijn beleid. Daarom is het zo 
belangrijk om helder te hebben wat je als organisatie wil bereiken. Dan kan 
er gericht gereedschap aan te pas komen. Of dat nu van Shuttel is of van 
iemand anders. Volgens Reintjes moeten dan ook alle stakeholders binnen het 
bedrijf het beleid steunen en uitdragen. “Een goede, heldere communicatie is 
essentieel. Dan krijg je ook de OR mee. Hierin merken we de laatste tijd echt een 
omslag. Men is bereid beslissingen te nemen. Drie jaar geleden stonden we voor 
het eerst op een beurs. Toen kwam men voorzichtig wat informatie inwinnen. 
Onlangs stonden we er voor het derde jaar, nu werden we bestookt met gerichte 
vragen. Dat is natuurlijk pure winst”. 

Shuttel zorgt op ‘natuurlijke’ manier 
voor duurzaam reisgedrag



ALD Automotive is een van de leasemaatschappijen die 
vooroploopt in het omarmen van Mobility as a Service (MaaS). 
Hoewel Lonneke van der Horst van ALD Automotive eigenlijk 
die term binnenshuis nooit gebruikt. Het draait bij ALD al 
jaren om het brengen van meer flexibele mobiliteit, een 
veel gehoorde wens van klanten. Ook wil de berijder meer 
‘in control’ zijn. Daarop borduurt de leasemaatschappij 
voort en dan kom je uit bij MaaS-achtige oplossingen. 
“Maar bij ons draait het om het hier en nu!”

 

ALD Automotive liep voor de troepen vooruit door bijvoorbeeld producten 
als ALD choice, de gezamenlijke showroom van meerdere klanten met 
verschillende typen vervoersmiddel (nieuwe of gebruikte auto’s) en flexibiliteit 
in contractduur (vanaf 3 maanden). Nu is er ALD move, afgelopen september 
officieel geïntroduceerd nadat er anderhalf jaar aan gewerkt is. Ook hier 
weer is de klant nauw betrokken, heeft zelfs zeggenschap op hoe de dienst er 
uiteindelijk uit zal zien. Volgens Van der Horst moeten we ALD move zien als een 
mobiliteitsassistent die dagelijks een persoonlijk reisadvies geeft aan de hand 
van de agenda van de gebruiker. Het advies is gebaseerd op realtime informatie 
en voorspellende analyses. Hierbij valt te denken aan file-informatie, het weer 
en iemands persoonlijke voorkeuren, maar ook wordt rekening gehouden met 
de doelen van het bedrijf zoals duurzaamheid. Ook is de app voorzien van een 
speciale chatbot die gebruikmaakt van machine learning, voor het oplossen van 
agendaproblemen zoals ontbrekende adressen of overlappende afspraken. 

Zo’n 100 gebruikers maken momenteel gebruik van ALD move. Volgend jaar 
moeten dat er 500 zijn. En het mooie is, benadrukt Van der Horst, dat mensen 
na een gewenningsperiode hun mobiliteitsgedrag erop aanpassen. Dat bewijst 

in ieder geval de data die deze app levert. Negeren gebruikers de eerste 
twee weken nogal eens het advies, na die tijd is er een duidelijke verandering 
zichtbaar. “Je bewerkstelligt dus echt een gedragsverandering die komt vanuit de 
gebruiker. Dat is anders dan het faciliteren van brede mobiliteit met bijvoorbeeld 
een mobiliteitskaart of e-bike, zaken die we al langer hebben. Hier krijg je echt 
het advies dat een bepaalde reis bijvoorbeeld 10 minuten korter duurt met het 
openbaar vervoer. En bij sommige werkgevers is er een incentiveprogramma aan 
gekoppeld. Medewerkers die slimme mobiliteitskeuzes maken, zoals het gebruik 
van een e-bike of elektrische auto, bouwen credits op. Bedrijven kunnen hun 
medewerkers zo nog beter stimuleren slimme en duurzame mobiliteitskeuzes  
te maken”, aldus Van der Horst.

Betaald naar gebruik
ALD move geeft door de koppeling met een mobiliteitskaart toegang 
tot aanvullende mobiliteitsoplossingen zoals het openbaar vervoer en 
autodeeldiensten. De hele ‘mobiliteitsgarage’ van ALD Automotive zal op den 
duur worden ingebracht. Waarbij op een gegeven moment er ook zal worden 
betaald naar gebruik. Nu is het feitelijk nog een abonnement die de werkgever 
afsluit, maar ‘betalen naar gebruik’ is een volgende stap. Die ontwikkeling is 
onderdeel van de (langere termijn) visie van de leasemaatschappij. Maar de 
producten en diensten van de leasemaatschappij moeten vooral draaien om ‘het 
hier en nu’, zoals Van der Horst het omschrijft. Waarbij het meenemen met de 
klant in alle ontwikkelingen heel belangrijk is. “Zonder feedback van de klant 
kan je niet inspelen op dergelijke grote veranderingen. Het is om die reden dat 
we hier op ons hoofdkantoor ons Mobility Experience Centre geopend hebben, 
waarbij we stakeholders binnen een bedrijf hier uitnodigen om de discussie aan 
te gaan over mobiliteit. Want zo’n brede discussie tussen alle stakeholders zie 
je binnen bedrijven zelf nog te weinig ontstaan. In dat ‘ontwerpen van mobiliteit’ 
zien we duidelijk een adviesrol voor ons weggelegd.”

Dagelijks relevant zijn voor werkgever én werknemer. Dat is feitelijk de 
onderliggende gedachte bij de nieuwe diensten en producten van ALD 
Automotive. Veel wordt er geschreven over de rol van leasemaatschappijen 
als mobiliteitsregisseur. Pakken ze die rol nu wel of niet overtuigend op? Is de 
focus niet te veel gericht op het (oude) verdienmodel rondom de leaseauto? Bij 
ALD wordt nadrukkelijk wel de rol van regisseur opgezocht. Waarbij de huidige 
technologie, die het mogelijk maakt om mobiliteit slimmer in te zetten, volop 
wordt omarmd. Van der Horst ziet elektrische mobiliteit ook als breekijzer in de 
discussie over bredere mobiliteit. “De ev is natuurlijk auto gerelateerd. Maar bij 
inzet loop je bijvoorbeeld tegen facilitaire zaken aan als laadinfrastructuur. Of 
voor wie nu wel of niet zo’n auto geschikt is? Zo’n discussie blijkt een accelerator 
te zijn om bredere mobiliteit op de kaart te zetten binnen een bedrijf. Doen we 
dat goed, dan wordt onze rol als leasemaatschappij uiteindelijk alleen maar 
belangrijker. Wij ondersteunen de mobiliteitstransitie bij onze klanten graag.”

Tegenstelling aan de basis van ALD move

Bedrijfsdoelen matchen niet altijd met die van berijders, bleek eerder 
uit onderzoek van ALD Automotive. Ofwel: werkgevers willen graag 
kosten en CO2-besparen, terwijl een leaserijder vaak het maximale uit 
zijn of haar leasebudget wil halen. Die ogenschijnlijke tegenstelling 
stond aan de basis van de ontwikkeling van ALD move. Een belangrijk 
onderdeel van deze MaaS-app was ook de ontwikkeling dat werknemers 
steeds meer flexibiliteit willen wat betreft hun mobiliteit. De standaard 
leaseauto en bijbehorend (lange) contract, voldoet in veel gevallen niet 
meer, weet ook Lonneke van der Horst. Bovendien willen werkgevers 
minder onderscheid maken tussen lease- en niet-leasecollega’s. Kortom, 
allemaal ingrediënten die ALD move relevant maken, is Van der Horst 
van overtuigd. Technologie maakt het inzetten van die brede, flexibele 
mobiliteit beheersbaar en inzichtelijk. “De uitdaging blijft natuurlijk 
om al die mobiliteitsoplossingen fysiek beschikbaar te hebben. Maar 
je merkt tegenwoordig echt een omslag in het denken over mobiliteit, 
waarbij duurzaamheid zowel bij bedrijven als maatschappelijk inmiddels 
in de volle breedte wordt gedragen. Samenwerking tussen verschillende 
mobiliteitsaanbieders luidt het devies, maar juist samenwerking is zo’n 
beetje de corebusiness van leasemaatschappijen.”
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ALD ontwikkelt Move-app tot volwassen MaaS-product

ALD Automotive: ‘ontwerpers van mobiliteit’



Pon opent ‘mobiliteits-
experience’ Move

Hoe bewegen wij ons in de toekomst door de stad? Wat 
is een slim fietspad? Hoe gaan we om met deelvervoer? 
En kunnen auto’s in de toekomst vliegen? Met Move wil 
initiatiefnemer Pon bezoekers uitdagen om na te denken 
hoe in de toekomst om te gaan met mobiliteit in de steeds 
drukker wordende steden. Move is de eerste, en enige 
experience in Nederland die volledig in het teken staat van 
mobiliteit. Te land, ter zee en in de lucht. Van goederen, 
en van mensen. Speciaal ontwikkelde interactieve spellen 
leiden jong en oud langs verleden, heden en toekomst. Zo 
is bij Move niet alleen de allereerste elektrische deelauto 
ooit te zien en te besturen – de WitKar – maar ook die van 
vandaag en morgen. Zo kan met vier personen gereden 
worden in een zelfrijdende, elektrische taxi. De taxi reist 
virtueel door het Amsterdam van 2040. Eerst zwevend, vlak 
boven de weg, dan hoog in de lucht en vervolgens door de 
grachten in het centrum van de stad. Op de fietssimulator 

Het moet een interactieve reis worden 
door de geschiedenis en de toekomst van 
mobiliteit; het Move Mobility Experience aan 
het Stadionplein in Amsterdam opent op 22 
oktober haar deuren. Vanuit een hub worden 
verschillende vormen van deelvervoer 
aangeboden, waaronder elektrische fietsen 
en auto’s.
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LeaseProf Service Centers is een keurmerk. Vanuit een centrale 
organisatie coördineert LeaseProf de landelijk gemaakte afspraken 
met Leasemaatschappijen en Fleetowners. Vanuit het landelijk 
netwerk van autobedrijven bedienen de deelnemende autobedrijven 
de zakelijke (lease)rijder op een professionele en servicegerichte 
wijze. De deelnemende autobedrijven behouden haar eigen identiteit 
en worden door LeaseProf ondersteund in haar ondernemerschap.

LeaseProf maakt werkafspraken met fleetowners en 
leasemaatschappijen met betrekking tot reparatie, onderhoud en 
Banden.

Om de service en kwaliteit landelijk te kunnen waarborgen, werken 
alle LeaseProf Service Centers op een eenduidige wijze. Deze 
gecertificeerde autobedrijven leveren aan de Fleetowners en 
Leasemaatschappijen een goede bijdrage met betrekking tot service, 
efficiency, kwaliteit van dienstverlening en kostenbesparing.

Ieder deelnemend autobedrijf voldoet aan de eisen welke zijn 
afgestemd op de wensen van leasemaatschappijen, fleetowners en 
zakelijke autogebruikers.

Certificering geschiedt middels audit en aantonen van kwaliteit en 
procesbeheer en acceptatie van centraal overeengekomen service 
afspraken.

Op zoek naar hoge klanttevredenheid? Wij helpen u graag!

Raymond Uijtendaal,
06 - 132 876 17

“Het keurmerk voor onderhoud en reparatie 
binnen de Leasemarkt”

Het kwaliteitskeurmerk voor de leaserijder.

info@leaseprof.nl www.leaseprof.nl088 - 11 21 444

kunnen twee personen racen tegen de klok, niet alleen 
bergop maar ook door bijvoorbeeld slim de kortste route 
naar de binnenstad te kiezen.

Move is gevestigd pal naast het Olympisch stadion 
(in het voormalige Citroën-pand), vlakbij één van de 
drukste verkeersaders van Amsterdam. Behalve inkijkjes 
in de toekomst van mobiliteit en de verschillende 
mobiliteitsdiensten, zijn bij Move ook de nieuwste en 

toekomstige modellen fietsen en 
auto’s te bewonderen, van onder 
meer Gazelle, Cervélo, Audi, Porsche 
en Bentley. Alle Pon-merken dus. 
Chef-kok Joris Bijdendijk baat het 
restaurant Wils uit.
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Menig telematicabedrijf claimt tegenwoordig de klant te ontzorgen met een ‘totaalconcept’. Ofwel: geen dozen 
schuiven maar klantoplossingen bieden. Of het nu gaat om ritregistratie of carsharing. Movida maakt die claim 
meer dan waar: in huis heeft het inbouwspecialisten (MDP), beveiligingsspecialisten (Mobile Red), een 
state-of-the art platform (Finder) en biedt het technische ondersteuning aan deelauto-platformen als WeGo 
en GreenWheels. Nu lonkt het buitenland, zegt directeur Ed Moné.

Het meest jonge bedrijf met de meeste ervaring. Zo luidde de pay-off van Movida 
begin dit jaar toen het voor het eerst hun nieuwe zakelijke ritregistratieplatform 
Finder presenteerde. Die ervaring komt onder andere van de directeur zelf, 
Ed Moné. Al 30 jaar actief in de voertuigtelematicabranche. Het inbouwbedrijf 
MDP bestaat al 25 jaar en voertuigbeveiliger Mobile Red 15 jaar. Alles sinds dit 
jaar onder de paraplu van Movida. Waaronder dus ook Finder. Het platform, 
volgens Moné een van de meest moderne en complete (cloud)systemen van 
Nederland, is ontwikkeld om wagenparkbeheerders, (auto)verhuurbedrijven, 
leasemaatschappijen en transportbedrijven met één systeem volledig te 
ontzorgen en efficiënter te kunnen laten werken. Klanten krijgen daarvoor 
een dashboard beschikbaar. Het systeem registreert onder andere ritten van 
berijders en bijrijders, draaiuren, brandstofniveaus en temperaturen. Ook 
zijn de (locaties van) voertuigen, ladingen en personen realtime te zien én te 
volgen via de cloud-oplossing. Sinds kort is er ook een beveiligingsoplossing 
beschikbaar (zie kader) die (onderdelen)diefstal van auto’s moet tegengaan. Het 
platform maakt gebruik van technieken zoals GPS, RF en LoRa. In veel gevallen 
is de locatiebepaling live en per seconde opvraagbaar. “Gebruikers hebben met 
deze gegevens direct inzicht en controle, en kunnen hun processen continu 
optimaliseren”, aldus Moné.

Stadium van dozenschuiver voorbij 
Een van de klanten van het eerste uur is bouwmaterialengigant CRH. 
Movida doet daar het fleetmanagement voor de ongeveer 500 voertuigen in 
Nederland. Momenteel wordt gekeken om dit ook naar de andere markten te 
exporteren waar CRH actief is. Ook Movida heeft een Europees netwerk om hun 
dienstverlening over de grens uit te rollen. Succesfactor hierbij: Movida denkt 
in oplossingen en is het stadium van dozenschuiver voorbij. Moné: “Voorbij is de 
tijd dat je wat hardware leverde met een bijbehorend abonnementje. Dat werkt 
niet, een klant wil niet bezig zijn met techniek en met bijvoorbeeld de inrichting 
van een portal. Die kennis is er doorgaans ook niet, helemaal niet als er op een 
gegeven moment andere keuzes worden gemaakt ten aanzien van mobiliteit 
of logistiek. Bij Movida blijven wij verantwoordelijk voor het hele traject, de 
oplossing die het biedt voor de klant is leidend. En als de klant opeens linksaf 
wil in plaats van rechtsaf, dan bewegen we mee.”

Toegangspas
Groot pluspunt van Finder is dat het hardware-onafhankelijk is. Je kan er bijna 
alles aan koppelen – en die koppelingen zijn gratis bij Movida. Standaard is er al 
een koppeling met deelautoplatform Stapp.In. Voor andere deelautobedrijven, 
zoals het eerdergenoemde WeGo en GreenWheels, zorgt het voor de technische 
ondersteuning, regelt het ook de inbouw van de kastjes met dank aan de MDP-
tak. Wat die kastjes betreft: Movida heeft een ruim assortiment beschikbaar die 
streng worden geselecteerd op kwaliteit en betrouwbaarheid. Want kastjes gaan 
nogal eens stuk, iets waar een fleetowner van gruwelt, weet Moné. “Daarnaast 
is de gebruikte hardware afhankelijk van een specifieke oplossing. Een klant 
die bijvoorbeeld een deelauto door een werknemer wil laten openen met zijn of 
haar bedrijfspas, een pas die tevens toegang tot het bedrijf geeft, dan hoort daar 
een bepaald type kastje bij. Of misschien moet de pas de deelfiets of e-scooter 
kunnen ontgrendelen? Het is allemaal mogelijk. Aan ons de taak dat het wérkt.”

Dat er overigens straks geen (externe) kastjes meer nodig zijn om een auto een 
deelauto te maken, vergemakkelijkt het werk van Movida alleen maar. Nieuwe 
auto’s zijn tegenwoordig rijdende datafabrieken, alleen weten nog weinig (derde) 
partijen daar naadloos op aan te sluiten. Dat gaat zeker gebeuren, Movida 
heeft daarom lijntjes met meerdere fabrikanten lopen. Noodzakelijk, omdat het 
bijvoorbeeld bij elektrische auto’s steeds moeilijker wordt om ‘in te breken’ met 
externe kastjes. Maar omdat het Movida-platform hardware-onafhankelijk is, 
komt de data altijd moeiteloos het platform binnen. Moné: “De mobiliteitswereld 
veranderd momenteel razendsnel, ontwikkelingen die voor onze klanten en 
prospects bijna niet bij te houden zijn. Daarom organiseren we vanaf januari per 
kwartaal kennissessies. Daarin zijn we vooral gesprekspartner. Want pas als je 
daadwerkelijk laat zien welke oplossingen er met techniek allemaal mogelijk 
zijn, wordt het tastbaar voor bedrijven.”

Movida met allround fleetmanagement-platform Finder de markt op

Voorbij is de tijd van dozen schuiven…

Of misschien moet de pas de deelfiets 
of e-scooter kunnen ontgrendelen? 
Het is allemaal mogelijk. Aan ons 

de taak dat het wérkt.

Finder ook tegen (onderdelen)diefstal

Het dievengilde richt zich op toenemende mate op auto-onderdelen, 
blijkt iedere keer weer uit de cijfers van verzekeraars en het Landelijk 
Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Hoewel de diefstal 
van nieuwe auto’s de laatste tijd ook groeit. En dan niet de auto’s uit 
de duurdere segmenten, de Audi A1 en Fiat 500 waren de eerste zes 
maanden van dit jaar het meest populair bij het gilde! En in die auto’s 
zit doorgaans geen voertuigbeveiliging. Vaak worden die auto’s, of 
de onderdelen, ontvreemd op het terrein van de dealer/importeur/
leasemaatschappij. Daarvoor heeft Movida nu een oplossing bedacht.  
Een klein kastje dat op het dashboard van de auto wordt geplaatst, 
waarna het de auto en de omgeving in de gaten houdt. Het apparaat 
detecteert als er iemand aan een auto komt, via Finder gaat er dan een 
melding uit naar bijvoorbeeld een mobiele telefoon. “Met tien van dit 
soort kleine kastjes kan je al een flink terrein afdekken. Het werkt op 
wifi, waarbij we eventueel ook extenders leveren. Het is een portable 
oplossing die je in de lengte der jaren kunt gebruiken.”
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Onze taal kent allerlei verwijzingen naar fietsen. Nederland is fietsland! Ik ken geen ander land met 
zoveel kilometers aan fietspaden. Als groene toekomst visie investeert ons kabinet in het uitbreiden 
van fiets routes, fietsstallingen, maar ook het versimpelen van regelingen voor zakelijk fietsgebruik.
Niet alleen het kabinet, maar ook Friesland Lease zag zes jaar geleden mogelijkheden om de fietser 
bij te staan en te stimuleren. Het initiatief Leasefiets was geboren.

Fietsen is Nederlands, het zit in ons DNA. Een van 
mijn eerste bewust aangeleerde skills was fietsen. 
Als klein meisje zie ik het gezicht van mijn vader 
nog opfleuren toen ik zonder zijwieltjes naar hem 
toe fietste. Alsof ik mijn eerste wedstrijd fietste, 
stond hij juichend bij een finishlijn van stoepkrijt. 
Met zijn handen in de lucht. In een poging hem 
na te doen liet ik het stuur los en … klapte tegen 
de straatstenen. Vallen en opstaan. Weer wat ge-
leerd. Op enig moment leren we allemaal fietsen 
zonder onze zijwieltjes. Zo ook bij Lease fiets. 

Sinds 2012 bieden wij fietslease aan. Wij fietsen 
inmiddels al heel wat jaartjes zonder onze zijwiel-
tjes! Uitgegroeid tot fietsleasespecialist beheren 
we duizenden fiets abonnementen en spreken we 
dagelijks tevreden (nieuwe) klanten. We dragen 
actief bij aan een gezonder en vitaler Nederland 
en daar zijn we best een beetje trots op! Met 
de opmars van onder andere e-bikes is het voor 
Leasefiets niet alleen inspringen op een gat in de 

markt, maar ook een bewuste keus die past in 
de duurzame beleid dat we voeren. De fiets als 
alternatief naast de auto. 

Als ik vertel dat een gemiddelde autorit in  
Nederland slechts 7 kilometer kort is, dan is  
fietsen eigenlijk heel logisch. Wij willen het naast  
logisch ook graag makkelijk maken. Wij worden 
enthousiast van leasen en kunnen er uren over 
praten, maar we kunnen het ook heel kort  
houden. Het is namelijk gewoon goed geregeld! 
Je rijdt zorgeloos weg op je nieuwe fiets, zonder 
de hoge aanschafprijs of onverwachte kosten 
na afschaf. Wij bieden een breed aanbod (stads)
fietsen, e-bikes, delivery bikes en speed pedelecs. 
“Ga toch fietsen!”. - Marie Christine (Account
manager bij Leasefiets)

Meer weten over hoe jij zorgeloos weg kunt  
fietsen op jouw nieuwe fiets? kijk op leasefiets.nl

“Ga toch fietsen!”, “Op díe fiets.” en  
“Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?”. 

Leasefiets is onderdeel van Friesland Lease

AutoFacets helpt fleet-, verhuur- en leaseklanten het digitale tijdperk in

Er is niet alleen een revolutie gaande in het 
koopgedrag van autoconsumenten, maar 
ook in de markt van mobiliteitsoplossingen, 
waaronder het segment Fleet, Leasing 
en Rental (FLR). Dat schrijft AutoFacets, 
de mondiale leider in digitale automotive 
oplossingen, vertegenwoordigt in 18 landen 
en met het hoofdkantoor in Nederland. 
Leasing is, volgens het bedrijf, duidelijk in opkomst. 
Maar ook Mobility as a Service (MaaS), als onderdeel van 
de deeleconomie, staat volop in de belangstelling in de 
Europese automarkt. AutoFacets levert oplossingen die 
FLR-klanten in staat stellen zich naadloos aan te passen 
op de veranderde markt. Het helpt hen ook met het 

opzetten van nieuwe mobiliteitsconcepten die uiteindelijk 
ook de eindklant een betere ‘mobiliteitservaring’ moet 
geven, aldus het bedrijf. De ‘new-age’ digitale oplossingen 
van AutoFacets maken gebruik van geavanceerde 
technologieën zoals AI, ML, IoT, Big Data, Telematics en 
AR & VR. De eindgebruiker ervaart ‘digitaal gestuurd 
gemak’ zoals AutoFacets het omschrijft.
Binnen het automotive-ecosysteem geldt AutoFacets 
als marktleider in het brengen van digitale oplossingen 
voor wereldwijde fleet-, lease- en verhuurbedrijven. Hun 
propositie maar ook de consulting eromheen, resulteert 
altijd in een optimale Total Cost of Mobility (TCM). Klanten 
kunnen hiermee digitaal opschalen en uiteindelijk waarde 
creëren voor zowel de eindgebruiker als de organisatie 
zelf.

JATO: WLTP zorgt voor lagere 
actieradius bij EV’s
Dat de nieuwe WLTP-testmethode 
grote invloed heeft op de prijzen 
van personenauto’s met een 
brandstofmotor, moge bekend zijn. 
Maar ook volledig elektrische auto’s 
vallen vanaf september onder de 
WLTP-regels. JATO berekende 
het effect: prijsstijgingen en 
gemiddeld bijna 55 kilometer lagere 
actieradius.

JATO heeft in totaal 26 volledig 
elektrische auto’s (BEV’s) onder de 
lopen genomen. In deze analyse zijn 
de oude NEDC gegevens vergeleken 
met de nieuwe WLTP gegevens. De 
range van deze 26 versie is onder 
de NEDC-normen gemiddeld 397.79 
km. Maar gemeten onder de WLTP 
is de gemiddelde range 370.29 
km. Dit levert een verschil op van 
-27.5 km. “Maar wanneer er wordt 
gekeken naar de versies waarbij de 
batterij hetzelfde is gebleken – dat 
zijn in totaal 18 versies – zien we 
een daling van maar liefst 54.95 km; 
12.2% minder”, aldus JATO.

De prijs van de gemiddelde EV 
is eveneens gestegen door de 
WLTP-regels. Ondanks de dalende 
actieradius is het prijskaartje 
gemiddeld gestegen met 1.507,71 
euro per versie. “Als de batterij 
hetzelfde is gebleven, dan stijgt de 
gemiddelde prijs met 1.352,35 euro. 
Wanneer er een nieuwe, zwaardere 
batterij in komt is de gemiddelde 
prijs per versie gestegen met 
1885,00 Euro. Een significant 
verschil wat kan aangeven dat de 
nieuwe batterij is doorberekend in 
de prijs”. Die zwaardere batterij is 
onder andere gekomen in de VW Up 
en de BMWi3. Daardoor stijgen deze 
auto’s in actieradius in de tabellen 
van JATO, maar bij gelijkblijvende 
batterij hadden deze auto’s dus fors 
aan range ingeboet.
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Een privé(lease!) brandstofkaart, contactloos 
betalen zonder de winkel in te hoeven, 
een programma voor CO2-reductie en een 
uitgebreide ‘netwerkanalyse’ om de zakelijke 
(lease)rijder vooral niet om te laten rijden. 
De merkgebonden brandstofkaart van BP 
is veranderd in een slimme, hybride pas 
waarbij hét voordeel van een branded card 
overeind blijft: korting aan de pomp. Maar 
wellicht belangrijker: de BP Tankpas weet nu 
ook de HR-afdeling te overtuigen.

 
Langere tijd is er aan alle ontwikkelingen gewerkt. In alle 
stilte zo lijkt, want Fleet & Lease kreeg in een interview 
met Marcel Mureau en Dirk Jaap Vermeijden, beiden 
verantwoordelijk voor de zakelijke (lease)markt voor BP, 
heel wat nieuws te verwerken. En er zit meer (groot) nieuws 
aan te komen, maar daarvoor kwam dit nummer van Fleet & 
Lease net te vroeg uit. 

BP was in ieder geval de eerste die kwam met de 
mogelijkheid om wireless vanuit de auto te betalen op de 
eigen tankstations. Inmiddels draaien er 70 stations waar dit 
BPme operationeel is en in december wordt dit uitgebreid 
naar 200 locaties. Berijders downloaden hiervoor een app 
waarmee betaald wordt. BPme wordt volgens Mureau 
bijvoorbeeld gebruikt voor koeriersbedrijven die snel weer op pad moeten. 
Dergelijke bedrijven, met onder andere veel bestelauto’s, maken daarbij ook 
gebruik van de koppeling die BP heeft met TomTom. De brandstofdata komt dan 
terecht in het TomTom-dashboard. Omdat die laatste de exacte kilometerstanden 
heeft, kunnen er precieze verbruiksgegevens worden gemaakt. Ook niet 
onbelangrijk: het leidt tot minder fraude. Mureau: “Je krijgt via het systeem 
realtime een waarschuwing als er bijvoorbeeld wordt getankt maar het voertuig 
staat niet op de tanklocatie. Dit stukje fraudepreventie dient allemaal ons hogere 
doel: het beperken van de TCO.”

Drie ‘grote emoties’
Maar het zijn niet alleen deze nieuwe troeven van BP waarmee Vermeijden 
en Mureau tegenwoordig zo veel gemakkelijker dan vroeger aanschuiven bij 
fleetowners en leasemaatschappijen. Waarbij de mannen beseffen dat er 
feitelijk drie ‘grote emoties’ zijn bij werknemers: het bestellen van de auto, 
goede koffie en waar je kan tanken! “Vaak is de leaseregeling al versoberd de 
afgelopen jaren. Als leaserijders dan ook nog eens worden beperkt waar te 
tanken, dan stuit dat op verzet”, aldus Vermeijden. BP begint daarom standaard 
met een netwerkanalyse, toegespitst op bedrijf of eventueel leaserijder zelf. 
“De BP Tankpas is inmiddels verworden tot hybride-pas. Zo wordt onze pas ook 
geaccepteerd bij onder andere Total of Texaco en Esso-stations van EG Group . 
In totaal hebben we een netwerk van 1.100 stations. In de netwerkanalyse laten 
we precies zien waar de medewerkers terecht kunnen. En als dat onvoldoende 
blijkt, dan zeggen we dat ook.”

Zo’n hybridepas blijft overigens de voordelen houden van een merkgebonden 
pas. Dat wil zeggen: korting op iedere liter afhankelijk van het volume. Waar 
ook medewerkers zonder leaseauto of met een private leaseauto van kunnen 
profiteren. Hiervoor heeft BP de Personeelsvoordelenpas ontwikkeld (zie kader). 
Daarom luidt het advies van Vermeijden dan ook: blijf vooral aan de snelweg 
tanken! Uiteraard met een knipoog van het advies van veel leasemaatschappijen 
om vooral de goedkopere pomp op te zoeken, (ver) weg van de snelweg. 
“Met die kortingen die wij geven, is dat niet meer nodig. Dat scheelt omrijden”, 

aldus Mureau. Bij BP zegt men het liefst naast de fleetmanager te staan in 
het zoeken naar oplossingen. Ook wat betreft het terugdringen van CO2. In BP 
FleetExpert, het eigen softwareprogramma van BP, kan de fleetmanager niet 
alleen alle passen beheren – en bijvoorbeeld limieten instellen – maar krijgt 
hij ook met een druk op de knop inzicht in de uitstoot van het gehele park en 
zelfs per auto. Vermeijden: “Op die manier kan je precies zien bij wie, of in welk 
segment, de pijn zit. Daar kan je dan gericht op sturen. Standaard hebben we 
bijvoorbeeld online rijtrainingen beschikbaar (via BP Target Neutral). 
En natuurlijk hebben we een CO2-compenstatieprogramma, Target Neutral. 
Hoe je het wendt of keert, we zijn uiteindelijk allemaal onderdeel van
 de energietransitie.”

De tankpas voor de privéleaserijder

In samenwerking met administratiekantoor Pinknotes heeft BP de 
BP Personeelsvoordelenpas ontwikkeld. In eerste instantie als ‘extra’ 
voor de zakelijke klanten van BP die geen auto van de zaak hebben. 
Medewerkers kunnen op die manier meeprofiteren van de kortingen die 
hun werkgever krijgt op iedere getankte liter. Dat laatste zorgt overigens 
voor meer volume en dito kortingen. “Hiermee hebben we al enkele grote 
fleetowners binnengehaald die dit extraatje graag voor hun personeel 
wilden verstrekken. Vooral HR-managers worden hier blij van”, aldus 
Vermeijden. Tegenwoordig wordt de pas ook ingezet in combinatie met 
een mobiliteitsbudget. Maar Vermeijden ziet ook mogelijkheden om 
dit standaard bij een privéleaseauto aan te bieden. “De slogan van veel 
privélease-aanbieders is: wij regelen alles, u alleen de brandstof. Welnu, 
als we dit laatste stukje nu ook kunnen faciliteren? Het lijkt me voor een 
leasemaatschappij een ijzersterke propositie.” 

De BP Tankpas weet nu ook de HR-afdeling te overtuigen!

Blijf vooral op de snelweg tanken!

Waarbij de mannen beseffen dat er 
feitelijk drie ‘grote emoties’ zijn bij 

werknemers: het bestellen van de auto, 
goede koffie en waar je kan tanken!

Marcel Mureau (r) en Dirk Jaap 
Vermeijden met op de achtergrond een 
plattegrond van het enorme BP-terrein 
bij de Rotterdamse haven.
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CarTalk International en Mivar Group, een goede combinatie

Begin dit jaar, heeft CarTalk International 
Mivar overgenomen. Door het combineren 
van het productportfolio van de beide 
bedrijven, ontstaat er een unieke propositie. 

Mivar focust zich al een aantal jaar op de lease- en 
fleetmarkt met MiCheck, dé ROB oplossing van 
offerte tot uitvoering. Naast deze applicatie, waar 
verschillende grote partijen mee werken, biedt Mivar 
ook voertuigtechnische data aan via webservices. Denk 
hierbij aan reparatietijden, onderhoudsschema’s, service 
intervallen, maar ook vulhoeveelheden, afstelgegevens 
en zelfs reparatiehandleidingen en elektronische 

schema’s. Deze data kan gecombineerd worden met de 
kentekenkoppeling van CarTalk, waarmee je door middel 
van het kenteken bij de juiste voertuigdata kunt komen. 
CarTalk heeft op haar beurt velerlei andere interessante 
voertuiginformatie die via webservices of batch te leveren 
is, zoals basis voertuiginformatie, commerciële data zoals 
type en uitvoering, uniforme voertuigfoto’s, taxatie en 
nog veel meer. De beide bedrijven zijn gespecialiseerd 
in dataleveringen op maat en kunnen verschillende 
databronnen combineren en verbinden om vervolgens op 
een specifieke wijze uit te leveren. Hier gaat een gedegen 
inventarisatie aan vooraf, om inzicht te krijgen in het 
proces van een klant en te bepalen welke data waar in het 
proces meerwaarde kan hebben. Zo’n inventarisatie wordt 

altijd gedaan samen met 
de klant, want alleen door 
problemen en uitdagingen 
goed te bespreken, kan een 
juiste oplossing geboden 
worden. Door op een 
slimme manier om te gaan 
met data, kun je écht een 
enorme efficiëntie slag 
maken. Mivar en CarTalk 
combineren voertuigdata, 
applicaties én software 
development, een unieke 
propositie in de markt.

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

Van het genereren 
van gegevens 
tot het stimuleren 
van bedrijfsprestaties
TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions

webfleet.com

Sinds de lancering 20 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van 
telematica, waarmee we meer dan 50.000 bedrijven helpen hun voertuigen te beheren en de 
productiviteit te maximaliseren. Door de recente overname door Brigestone is onze naam nu 
veranderd van TomTom Telematics naar Webfleet Solutions. Onze doelstelling blijft dezelfde: 
innoveren van fleet management en bouwen aan een toekomst voor mobiliteitsoplossingen.

Let’s drive business. Further.
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