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Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd 
zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de desbetreffende journalist. Het verlenen van 
toestemming tot publicatie in Management in Fleet 
& Lease houdt in dat de auteur de uitgever, met 
uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt 
de bij of krachtens de Auteurswet door derden 
verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen of 
daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij maken 
u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, 
naam, adres en woonplats zijn opgenomen in onze 
klantenadministratie. Wij willen het gebruiken om 
u te blijven informeren over onze voordeelaanbie-
dingen, produkten en dergelijke van zorgvuldig 
uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is 
aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder 
nummer P0015 122 Indien u bezwaar heeft tegen dit 
gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk 
aan ons laten weten.

Zelden een uitgave van Fleet & Lease gemaakt met zoveel ‘tegengestelde 

beweging’ in mobiliteitsland. Waar de een het einde van de leaseauto voorspeld, 

ziet de andere juist het tegenovergestelde gebeuren. Kreten als ‘alle hens 

aan dek’ en ‘uitdagende tijden’ komen veelvuldig voor. Afwijkingen die grote 

onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben; dat is kort samengevat de definitie 

van de chaostheorie. Die ‘afwijkingen’ zien we volop: lange levertijden van zowel 

auto’s als bijvoorbeeld laadpalen, historisch hoge brandstofprijzen, hybride 

werken als blijvertje, krapte op de arbeidsmarkt… Ga er maar aan staan, 

fleetmanager! Maar zonder wrijving geen glans, moet u maar denken. Juist in 

deze roerige tijden kan het verschil worden gemaakt. Laat u daarbij inspireren 

door de vele interviews die we voor dit nummer hebben gehouden, langs partijen 

die doorgaans wel voor hetere vuren hebben gestaan. Of juist nú hun propositie 

omarmd zien worden in de markt. Want dat is een ander veel gehoorde 

uitspraak: woorden worden nu eindelijk omgezet in daden!

Bezoek ook vooral onze online titel TrendsinAutoleasing.nl en meld u aan 

voor de wekelijkse nieuwsbrief. De ontwikkelingen gaan snel, met onze updates 

mist u niets!

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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MultiTankcard sluit contract met ‘s 
lands nieuwste leasemaatschappij

Aanbieder van mobiliteitspassen MultiTankcard is 
een samenwerking aangegaan met New Mobility 
Lease. Beide partijen hebben daartoe in april een 
meerjarige overeenkomst gesloten. De nieuwe 
leasemaatschappij, dit jaar opgericht in Heerhug-
owaard, biedt naast traditionele autolease van 
alle merken en types ook shortlease, fietslease en 
motorlease. De komende jaren neemt New Mobility 
Lease mobiliteitspassen af van MultiTankcard.

New Mobility Lease is een volledig zelfstandig opere-
rende leasemaatschappij. Het bedrijf werkt onafhan-
kelijk van merken, dealers en banken. “Hierdoor kun-

nen we objectief adviseren over de meest efficiënte 
inrichting van zakelijke mobiliteitsbehoeften”, aldus 
directeur Tys Borst van New Mobility Lease. 
De leasemaatschappij werkt op dit gebied samen met 
MultiTankcard, de grootste aanbieder van mobiliteits-
passen in Nederland. “Omdat de mobiliteitsbehoefte 
voor bedrijven inmiddels zeer breed kan zijn, zochten 
we een partner die ons in alles kan faciliteren. 
MuliTankcard is een zeer ervaren partij, die precies al 
die mogelijkheden biedt.”, aldus Borst. “In samen-
werking met MultiTankcard kunnen we zakelijk reizen 
van onze klanten, waaronder ook veel zzp’ers en 
mkb’ers, optimaal faciliteren.”

Onder het label NML Bedrijfswagens richt New Mobi-
lity Lease zich specifiek op de operationele lease van 
bussen en grijs kenteken auto’s. “De bedrijfswagen 
is vaak, nog meer dan de personenwagen, een tool, 
een gereedschap, voor degene die erin rijdt. Juist die 
berijders zijn vaak afhankelijk van hun bus en dus 
gebaat bij zekerheid. MultiTankcard heeft ook op dit 
vlak veel ervaring bij het administratief ontzorgen van 
zzp’ers en mkb’ers”, aldus Tys Borst.

Klimaatverandering staat hoog op de agenda bij 
de nieuwkomer uit Heerhugowaard. New Mobility 
Lease biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om van alle 
mobiliteit de CO2-uitstoot bij te houden en desge-
wenst te compenseren. De leasemaatschappij maakt 
dit ook mogelijk voor kleine zelfstandigen, mkb’ers 
of zzp’ers. MultiTankcard autoriseert, verwerkt en 
factureert voor de klanten van New Mobility Lease 
transacties voor alle vormen van zakelijk reizen: niet 
alleen voor de auto (brandstof, waterstof en elektrisch 
laden) of bestelbus, maar ook voor parkeren, taxi, het 
OV en de deelauto. Daarmee wordt alle administratie-
ve rompslomp van reiskosten declareren uit handen 
genomen. In plaats van losse bonnetjes ontvangen 
klanten elke maand een overzichtelijke factuur. “Deze 
nieuwe leasemaatschappij gaat voor vernieuwing en 
maakt daarin bewuste keuzes. Een richting die wij 
ook voorstaan. We proberen zakelijk reisgedrag po-
sitief te beïnvloeden en zo samen met onze partners 
een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de 
CO2-uitstoot”, aldus directeur Patrick Roozeman van 
MultiTankcard.

NML biedt naast traditionele autolease van alle mer-
ken en types ook shortlease, fietslease en motorlease

Onderhoudskosten 
voor elektrische 
auto fors lager
In 2021 is er gemiddeld 529 euro per auto uitgege-
ven aan onderhoud en reparatie. Bij een elektrische 
auto (EV) was het gemiddelde onderhoudsbedrag 
per auto aanzienlijk lager: 340 euro per jaar. Dat 
blijkt uit de vernieuwde BOVAG-RAI Aftersales Moni-
tor 2021, uitgevoerd door Multiscope.

De aftersalesomzet in de automotive branche bedroeg 

in 2021 3,67 miljard euro. Verdeeld over bijna 12 
miljoen onderhoudsmomenten, van bandenwissel tot 
grote beurt, leverde dat een gemiddeld bedrag per 
onderhoudsmoment van 313 euro op. Bij EV’s was dat 
193 euro. Een auto kwam in 2021 gemiddeld 1,69 keer 
in de werkplaats. Een elektrische auto bezocht net 
iets vaker dan gemiddeld een garage: 1,76 keer. Dat 
heeft er waarschijnlijk mee te maken dat EV’s relatief 
jong zijn, veelal zakelijk gereden worden en dus 
vaker dan gemiddeld naar de garage gaan voor een 
zomer-winterbandenwissel. Bij auto’s tot 4 jaar oud is 
de bandenwissel in 10% van de gevallen de reden voor 
garagebezoek. Vanaf 4 jaar halveert dat grofweg.

Merkdealers namen in 2021 35% van de onder-
houdsmomenten voor hun rekening, onafhankelijke 
BOVAG-bedrijven 26%, niet BOVAG-autobedrijven 11% 
en fastfitters 6%. De rest van reparatie en onderhoud 
vond plaats door onder andere schadebedrijven, ruit-
herstellers en doe-het-zelvers.

Bij auto’s ouder dan 10 jaar is het aandeel onafhanke-
lijke BOVAG-bedrijven overigens 30%, tegen 22% bij 
merkdealers. Bij auto’s tot en met 3 jaar is het beeld 
tegengesteld. Daar is het dealeraandeel 66%*, tegen 
11% voor merkonafhankelijke BOVAG-autobedrijven.

Onderzoek effect brandstofprijzen: forens vindt elektrische fiets goed idee
Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Anders 
Reizen laat zien dat Nederlandse forenzen vanwege 
hoge brandstofprijzen de auto vaker laten staan als 
het gaat om privéritten. Duurzamer naar het werk 
reizen moet volgens forenzen vooral mogelijk ge-
maakt worden door werkgever en het Rijk. Het ver-
goeden van de (elektrische) fiets door de werkgever 
vindt 62% van de ondervraagden een goed idee. 

Ruim de helft van alle forenzen in Nederland gaat met 
de brandstofauto naar het werk (54%). Bijna een kwart 
gaat met de (elektrische) fiets naar het werk (23%). 
Om andere manieren van vervoer te kiezen dan de 
brandstofauto kunnen werknemers veel doen. Zo geeft 

de helft van de werknemers aan dat een beloningssys-
teem in punten of geld voor duurzame keuzes hen zou 
stimuleren (51%) of een (hogere) reiskostenvergoeding 
voor het gebruik van de fiets, e-bike of e-scooter (50%). 
Ruim vier op de tien forenzen (41%) woont binnen een 
straal van 10 kilometer van het werk. Uitgerekend deze 
groep kan door werkgevers verleid worden om voort-
aan de (elektrische) fiets te pakken en daarmee naar 
het werk te komen. Voordelen: minder files, minder 
uitstoot en meer beweging. 

Als het gaat om het stimuleren van duurzame reisop-
lossingen dan leggen forenzen een grote verantwoor-
delijkheid bij de overheid (73%) én werkgevers (67%). 

Forenzen vinden dat de verantwoordelijkheid minder 
bij henzelf ligt (48%). Wat overige cijfers: Iets minder 
dan vier op de forenzen werkt (gedeeltelijk) thuis 
(39%). De rest werkt fysiek op kantoor, het bedrijf 
of de organisatie, in de meeste gevallen omdat ze 
fysiek aanwezig moeten zijn (52%). Opvallend hierbij 
is dat van de groep werknemers die aangeeft fysiek 
op hun werk aanwezig te moeten zijn, vaak dichtbij 
hun werk wonen (45% woont binnen een straal van 
tien kilometer van het werk). Voor deze groep is de 
(elektrische) fiets in veel gevallen een alternatief voor 
de brandstofauto.
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Mobiliteitsalliantie komt 
met 9-puntenplan

De Mobiliteitsalliantie biedt de gemeenten een ne-
genpuntenplan aan met concrete handvatten waarin 
economische groei en klimaatvriendelijk vervoer 
samengaat met veilige, bereikbare en leefbare 
steden. Met onder andere spreiding van mobiliteit, 
MaaS en hubs.

De alliantie stelt in het negenpuntenplan dat mobili-
teit de basis is voor mensen om mee te kunnen doen 
in de samenleving, maar dat dit onder druk staat 
door onder meer de groei van het aantal inwoners 
en bezoekers in grote steden. In het plan pleit de 
alliantie daarom bijvoorbeeld voor het zoveel mogelijk 
spreiden van mobiliteit door flexibele werk- en ope-
ningstijden voor winkels, kantoren en scholen. Ook 
pleit de alliantie ervoor om het makkelijker te maken 
om vervoermiddelen te combineren. Om de stijging 
van het aantal verkeersongevallen om te buigen, 
kunnen gemeenten de infrastructuur zoveel mogelijk 
slim aanpassen aan het gebruik van de ruimte, zodat 
de inrichting van de weg veilig gedrag stimuleert. Een 
op maat gemaakte aanpak van de aanpassing van de 
maximumsnelheid in de bebouwde kom past daarbij. 
Bij de bouw van nieuwe woningen moeten gemeenten 
eerst in kaart brengen hoe het auto- en fietsver-
keer, het openbaarvervoer en het goederenvervoer 
geregeld wordt. Daarnaast kunnen zij het gebruik van 
openbaar vervoer stimuleren met kortingsregelingen 
voor bepaalde doelgroepen.

De Mobiliteitsalliantie waarschuwt in het plan ook 
voor de gevolgen voor de bereikbaarheid en ver-
keersveiligheid van de opgelopen achterstanden door 
uitstel van het onderhoud van infrastructuur. Hierdoor 
is er op sommige plekken al sprake van onveilige 
situaties. Investeren in beheer en onderhoud door 
gemeenten blijft daarom een aandachtspunt. Daar-
naast zijn er al tal van nieuwe technieken in de maak 
om verkeersstromen te controleren. Tot slot pleit de 
Mobiliteitsalliantie ervoor om samen met Rijk, regio 
en gemeenten slimme keuzes te maken in de beste-
ding van de 7,5 miljard euro die het kabinet beschik-
baar heeft gesteld voor stedelijke ontsluiting in grote 
woningbouwgebieden.

NZMO: meer thuiswerken én 
meer zakelijke kilometers

Thuiswerken is een blijvend fenomeen. Voor corona 
werd er gemiddeld 20 procent van de totale werk-
tijd thuis gewerkt, na corona is de verwachting dat 
werknemers 40 procent van hun tijd thuiswerken. 
Desalniettemin: vooral berijders van zakenauto’s 
verwachten voor 2022 een stevige toename van het 
totaal aantal kilometers tot zelfs gemiddeld 3% 
meer dan vóór corona.

Dat blijkt uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitson-
derzoek (NZMO) op basis van een enquête onder 
ruim 3.300 zakelijke reizigers en 700 bedrijven. Het 
onderzoek is een initiatief van vakblad Automo-
biel Management, de Vereniging van Nederlandse 
Autoleasemaatschappijen (VNA), RDC, NS en RET 
en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau VMS | 
Insight. Voor de groei van het aantal autokilometers 
zijn verschillende verklaringen. Goede economische 
vooruitzichten al dan niet in combinatie met verwach-
te bedrijfsgroei zijn de belangrijkste aanjagers voor 
de inzet van extra auto’s. Bovendien speelt de krapte 
op de arbeidsmarkt mee. Meer dan de helft van de 
bedrijven verwacht dat een auto van de zaak een 
werkgever aantrekkelijker maakt.

Maar het onderzoek vond plaats voor de recente 
ontwikkelingen in Oekraïne. Over de effecten hiervan 
– denk aan de economische vooruitzichten en de 
hoge brandstofprijzen – kan niets worden gezegd, 
stellen de onderzoekers. En daarnaast: de toename in 
kilometers wordt relatief vaker gezien bij de kleinere 
wagenparken; grotere bedrijven met grotere wagen-
parken werken meer thuis en rijden daardoor minder 
kilometers. Terug naar de resultaten: de OV-reis-
frequentie neemt ook toe, maar in mindere mate. 
Treinreizigers zijn het meest terughoudend om weer 
te reizen, zij hebben ook het vaakst alternatieven tot 
hun beschikking. Toch verwacht 85 procent van hen 
over een jaar weer gebruik te maken van de trein. 
Voor reizigers met de bus/tram/metro reizigers is dit 
76%. Voor hen blijkt de fiets een serieus en blijvend 
alternatief.

Vergroening wagenpark
Ook al groeit het aantal autokilometers, dat betekent 
niet dat we op oude voet verder gaan. Steeds meer 
bedrijven gaan actief aan de slag met hun mobili-
teitsbeleid en de vergroening van het wagenpark. De 
prognose van de bedrijven is dat hun fleet in 2025 zal 
bestaan uit (gemiddeld) 42% volledig elektrisch, 4% 
waterstof elektrisch en 11% plug-in hybride. Kosten-
besparing, flexibiliteit, keuzevrijheid en duurzaamheid 
zijn momenteel de belangrijke pijlers onder het za-

kelijke mobiliteitsbeleid. Dit biedt kansen voor onder 
andere het mobiliteitsbudget, MaaS, fiets van de zaak 
en deelauto’s. Rode lijn in het onderzoek is dat het 
mobiliteitsbeleid door bedrijven steeds actiever wordt 
beetgepakt. Kosten en medewerkerstevredenheid 
zijn de belangrijkste inrichtingsfactoren voor het 
mobiliteitsbeleid, milieubewustzijn staat op de derde 
plaats. De uitdagingen bij het inrichten van een goed 
mobiliteitsbeleid richten zich vooral op het goed/beter 
faciliteren van werken op afstand. Voor 30 procent van 
de bedrijven is dat de belangrijkste uitdaging. Ook 
opmerkelijk: meer dan de helft van de respondenten 
vindt dat medewerkers steeds meer open staan voor 
andere vervoersvormen dan de zakenauto alléén.

Eerder toe- dan afname
Overige ontwikkelingen die dit jaar belangrijk worden 
volgens de geënquêteerde bedrijven: stimuleren van 
EV, het faciliteren van de leasefiets/fiets van de zaak 
en medewerkers zoveel mogelijk keuzevrijheid geven 
voor de invulling van zakelijke mobiliteit. Al die zaken 
waren in 2021 ook al belangrijk maar zijn dit jaar met 
stip gestegen. 46% van de bedrijven ziet géén nood-
zaak om lopende contracten te wijzigen. Wat betreft 
de discrepantie in de wens tot het verminderen van 
auto’s en kilometers versus het vaker gaan aanbieden 
van een zakenauto in verband met de krapte op de 
arbeidsmarkt: er zijn meer bedrijven die eerder een 
toename dan afname van hun wagenpark verwachten. 
Mara die toename is vaker verwacht bij relatief kleine 
fleets terwijl de groten een afname zien.
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LKQ Fource neemt  
Vakgarage over

Stichting Vakgarage en Fource Holding B.V. hebben 
afgelopen 8 april overeenstemming bereikt tot over-
name van Stichting Vakgarage  door LKQ Fource. De 
partijen werkten al jaren nauw samen. LKQ Europe 
is de toonaangevende distributeur van onderdelen 
en toebehoren voor auto’s, bedrijfswagens en indus-
triële voertuigen in Europa.

Vakgarage zal als vanouds vanuit het huidige hoofd-
kantoor, met de bestaande groep medewerkers, 
blijven opereren. Volgens Johan van der Hoeven, 
CCO van LKQ Fource, is de positie van Vakgarage in 
Nederland ijzersterk. “Wij zijn vastberaden om die in 
nauwe samenwerking met de deelnemende bedrij-
ven nog verder uit te bouwen en aan te passen aan 
de uitdagingen die in de komende jaren op onze weg 
zullen komen. De wens van Vakgarage om ook buiten 

Nederland te groeien zie wij als een mooie ambitie 
die past binnen de strategie van LKQ Fource en onze 
Europese zusterbedrijven”.

Vishal Durgaram, tot de overname voorzitter bij 
Stichting Vakgarage, treedt in dienst bij LKQ Fource. 
In zijn nieuwe rol wordt hij daar verantwoordelijk 
voor Vakgarage en het zusterconcept Qualitygarage 
in Nederland, België en Frankrijk. “Om de positie van 
Vakgarage in de toekomst te kunnen blijven waar-
borgen hebben wij ervoor gekozen de jarenlange 
intensieve samenwerking met LKQ Fource nog beter 
te benutten. Wij willen immers voorop blijven lopen 
als de meest vooruitstrevende garageformule en de 
grote ambities op het gebied van elektrificatie en de 
transitie van autobedrijf naar mobiliteitsaanbieder 
realiseren. Door de éénwording met LKQ Fource kun-

nen we de investeringen doen die nodig zullen zijn om 
onze leidende positie te behouden en uit te bouwen”, 
aldus Durgaram.

‘Overheid kan 
helpen groei 
leasefiets te 
versnellen’
Het gaat goed met de leasefiets, blijkt 
onder uit de jaarcijfers van VNA. Maar 
afgezet tegen het totaal aantal e-bi-
kes in Nederland is het fietsleasepark 
nog relatief bescheiden. VNA ziet dat 
overheidsbeleid nog in veel gevallen 
knelpunten oplevert.

Het gezamenlijke park elektrische fiet-
sen en speed-pedelecs van VNA-leden 
steeg in 2021 tot bijna 23.000. Een 
groei van 80 procent ten opzichte van 
een jaar eerder. Van eind 2019 tot eind 
2021 gemeten was zelfs sprake van 
een verdrievoudiging van het park. 
Maar vergeleken met het totaal aantal 
e-bikes in Nederland van circa 3 mil-
joen is het aandeel van leasefiets nog 
bescheiden. Dat zei Renate Hemerik, 
voorzitter van de VNA, onlangs bij BNR 
Mobility over de leasefiets. 

Volgens haar blijkt overheidsbeleid 
in veel gevallen nog knelpunten op 
te leveren, waardoor veel geïnteres-
seerden afhaken. Er zijn verschillende 
punten waarop de VNA nu in gesprek 
wil met de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat. Hemerik: “Het moet 
simpeler en aantrekkelijker worden 
voor werkgever en werknemer. De 
administratieve rompslomp rondom de 
fiets van de zaak werkt demotiverend. 
Daarnaast schuurt het gebruik van 
de fiets van de zaak met de onbelaste 
reiskostenvergoeding, de werkkosten-
regeling en de bijtelling. Als we samen 
met de overheid ervoor kunnen zorgen 
dat daar minder mensen op afhaken, 
wordt de toekomst voor de leasefiets 
nog mooier.”
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Met alle vestigingen ev-ready en een nieuwe E-mobility director sorteert KwikFit voor op de toekomstige rol van onder-
houdsspecialist van elektrische voertuigen. Ofwel: op naar de garage van de toekomst. De elektrische auto mag dan wel minder 
onderhoud nodig hebben, wat wel moet worden gedaan lijkt vooral weggelegd voor universele ketens zoals KwikFit. E-mobility 
director Pieter Bikker over het slaan van piketpaaltjes, nieuwe partnerships en de zero-emission binnensteden (al over 3 jaar!).

KwikFit schetst route naar garage van de toekomst

Het KwikFit-concept vertalen 
naar de e-mobility markt…

Om met dat laatste te beginnen: Bikker 
vraagt zich af of ondernemend Nederland 
wel goed op de hoogte is van het feit dat 
er al in 2025 in zo’n 40 steden een verbod 
komt op bestelwagens op diesel of benzine. 
Hij hoort er namelijk nog weinig van. Terwijl 
dat toch een forse opgave wordt; en dat al 
binnen 3 jaar! De rest van de voertuigen 
volgen een paar jaar later. Tegelijkertijd is 
hij ervan overtuigd dat de markt wel met 
oplossingen komt. “Waarbij wij als KwikFit 
misschien wel een rol kunnen spelen: 
alleen in de binnering van Amsterdam zijn 
wij vertegenwoordig met 7 vestigingen. 
Nu al worden we als soort hub gebruikt 
voor de elektrische fietsen van  E-bike to 
go. Misschien kunnen we ook wel een rol 
spelen in de last mile delivery’s.”

EV-protocol
Het toont maar aan hoe spelers in de 
automotive markt in deze transitietijden op 
zoek zijn naar een nieuwe rol. Bij KwikFit 
hebben ze er de focus nu volledig op 
gevestigd onder andere met de benoeming 
van Bikker tot E-mobility  director. Sinds 
2000 is Bikker al in dienst van de keten 
als verantwoordelijke voor de zakelijke klanten zoals leasemaatschappijen, 
fleetowners en verzekeraars. En hij heeft ervoor gezorgd dat sinds kort 
alle 165 vestigingen in het land ev-ready zijn. Er is fors geïnvesteerd in 
gereedschappen, speciale ev-opleiding en certificering voor monteurs. Want het 
goed onderhouden van een elektrische auto vraagt om een andere aanpak dan 
een brandstofauto met vooral veel aandacht voor veilig werken. Onder andere 
door de accu en het regeneratief remsysteem. “Tijdens een EV-beurt kijken we 
onder andere of er storingen zijn opgeslagen in de boardcomputer, lezen we de 
status van de hoog-voltage accu uit en controleren we de laadpoort en kabel. 
Maar ook zaken zoals de banden en het airconditioning systeem worden uitvoerig 
gecontroleerd. Om ook bij elektrisch onderhoud de kwaliteit te kunnen leveren 
die klanten van ons gewend zijn, hebben we een speciaal ev-protocol ingericht 
dat volledig aansluit op de NEN-9140 richtlijnen”, aldus Bikker.

In één uur
Dit soort onderhoud lijkt bij voorbaat beter geschikt voor een universele keten 
die uiterst efficiënt te werk gaat volgens transparante protocollen en processen 
dan voor een specialistisch autobedrijf ergens in den lande. Bikker denkt zelfs 
straks de onderhoudsbeurten in één uur te kunnen doen; vergelijkbaar met 
een bandenwissel. Dit laatste wordt al jaren uiterst efficiënt ingericht en kan 
rekenen op hoge klantbeoordelingen. Leaserijders kunnen bijvoorbeeld online 
de afspraken maken, mocht het bij een filiaal druk zijn, kan er zo naar een ander 
gewisseld worden. Bikker: “Het KwikFit concept is ijzersterk, mensen kunnen snel 
bij ons terecht en zijn ook zo weer op weg. Dit concept willen we vertalen naar de 
e-mobility markt en allerlei verschillende elektrische voertuigen. Wanneer we 
deze vertaalslag goed uitvoeren, kunnen wij als KwikFit zelfs een grote rol gaan 
spelen in de elektrificatie en verduurzaming van het vervoer in Nederland.”

De motivatie is er dus, de weg erheen verloopt nu volgens de ‘piketpaaltjes’ die 
Bikker en zijn team hebben geslagen. Dit jaar wordt er verder geïnvesteerd in 

de EV-kennis van de monteurs met een EV3-opleiding. KwikFit beschikt over 
een eigen opleidingscentrum, de KwikFit Academy. De samenwerking met 
deelfietsenaanbieder  E-bike to go mogen we ook zien als eerste proeve van 
de verbreding van de dienstverlening. En Bikker ziet KwikFit meer opschuiven 
naar dé servicepartner voor automerken. Met name de nieuwe merken willen 
tegenwoordig niet meer investeren in een (duur) dealernetwerk. Verkopen gaan 
vooral online of via enkele showrooms. Voor de aftersales worden dan partners 
gezocht. “KwikFit heeft met zijn landelijk dekking en expertise dergelijke partijen 
heel wat te bieden. Waarbij voor ons duidelijk is: wij blijven ons richten op 
reparatie, onderhoud, banden en glas. We zullen geen auto’s gaan verkopen”, 
aldus Bikker.

Mobiele units
In dergelijke nieuwe partnerships ziet Bikker grote kansen. Concreet is het 
nog niet – de ontwikkelingen in de hele automotive gaan zo razendsnel dat alle 
partijen zoekende zijn.  Ondertussen heeft de keten de laatste tijd overigens ook 
succesvol ingezet op glasherstel. Met mobiele units worden ruiten gerepareerd 
of vervangen. Bikker denkt nog verder in ruitherstel te kunnen groeien. “Er 
zijn geen dure commercials, dat is ‘waste’ binnen een model van gestuurde 
schadestroom. Dus behalen we hiermee een kostenvoordeel oftewel lagere prijs. 
Voor verzekeraars en leasemaatschappijen is dat aantrekkelijk want een lagere 
kostprijs betekent ook een lagere schadelast.”

Wanneer we deze vertaalslag goed 
uitvoeren, kunnen wij als KwikFit zelfs een 
grote rol gaan spelen in de elektrificatie en 
verduurzaming van het vervoer in Nederland
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Dataleverancier Smart Profile breidt haar database van fleetowners uit; ook de ‘onderkant’ van de 
markt – bedrijven met minder dan 10 voertuigen – heeft Smart Profile nu in het vizier. Het levert 
nu een ‘totaalproduct’ van inzichten dat door koppelingen met bijvoorbeeld de CRM-systemen van 
de klant direct kan worden ingeschoten. 

Smart Profile vult database aan met nieuwe doelgroepen

“ In een veranderende markt moet je snel 
met de juiste persoon in contact komen”

Leasemaatschappijen, auto-importeurs en dealerbedrijven, maar ook 
telematicabedrijven, mobiliteitskaartenleveranciers, laadinfrastructuur en 
deelauto-aanbieders; velen hebben inmiddels de weg gevonden naar Smart 
Profile en hun omvangrijke database met gegevens over allerhande bedrijven, 
over hun wagenpark en soms zelfs over hun ambities over een ‘gedroomd’ veelal 
duurzaam mobiliteitsbeleid. Job Boons van Smart Profile heeft zijn klantenkring 
in de mobiliteitssector de afgelopen jaren flink zien verbreden. Toch moest hij 
af en toe nee verkopen. Vooral omdat de database zich richtte op de grotere 
fleetowners, vanaf minimaal 10 voertuigen. Die grotere fleetowners kon Smart 
Profile gericht opzoeken en die werden vervolgens ‘geïnterviewd’ over hun 
wagenpark en hun mobiliteitsbeleid. Boons: “Rijden er elektrische auto’s rond 
met bijbehorende laadinfrastructuur en welke laadpassen worden gebruikt? En 
wordt er misschien meer gestuurd op mobiliteitsbudgetten de laatste tijd? Zijn 
er misschien plannen om het leasepark te laten krimpen of juist uit te breiden? 
Dergelijk waardevolle inzichten verzamelen we allemaal in onze database 
waarbij de informatie natuurlijk ook continu wordt ververst.”

Nu is er dus ook zicht op de kleinere wagenparken in Nederland. Daarvoor 
put Smart Profile uit meerdere bronnen; van KvK-gegevens tot en met RDW-
gegevens en koopregistraties. Daar laat het vervolgens een in eigen huis 
ontwikkeld ‘voorspellend model’ op los. “Je krijgt in eerste instantie een 
bestand met 1,8 miljoen voordeuren, zoals we dat noemen. Dat aantal kleden 
we vervolgens uit naar aantal vestigingen, aantal werknemers en we voegen er 
de koopregistraties van de voertuigen aan toe. Dan krijg je een beeld van zoveel 
bedrijven met zoveel voertuigen. Dan kan je vervolgens ook voorspellen dat als er 
bijvoorbeeld twee voertuigen zijn gekocht de overige twee die zijn geregistreerd, 
geleased zijn. Het is te bewerkelijk om al die bedrijven te interviewen, zoals we 
met de grotere fleetowners doen; het levert een meer rudimentair maar toch 
betrouwbaar beeld op; de foutmarges zijn marginaal.”

Data moet behapbaar zijn
Maar het proces organiseren achter al die data, daar draait het voornamelijk 
om. Pas dan kan je data-gedreven business eruit halen en je potentieel 
realiseren, zoals Boons het omschrijft. “De markt is momenteel snel aan het 
veranderen, het is zaak om zo snel mogelijk met de juiste persoon in contact 
te komen. Tegelijkertijd moet het behapbaar zijn: als accountmanager kun je 
weinig met een potentieel van 10.000 bedrijven. Wel als je een rangschikking 
weet te maken van de 100 meest interessante, relevante bedrijven voor jouw 
specifieke dienst of product.”

Die data behapbaar beschikbaar stellen aan de klant kan nu ook in het CRM-
systeem van diezelfde klant. Was voorheen de data van Smart Profile alleen 
toegankelijk via een webtool, nu kan er gekoppeld worden met de systemen 
van de klant. Dat zorgt ervoor dat alles in één systeem kan worden verwerkt: 
bijvoorbeeld de commerciële informatie, KvK-gegevens en een creditcheck. 
Boons: “Het is opmerkelijk hoe groot de honger is in de markt naar 
betrouwbare data. Waarbij dus ook de kleinere fleets belangrijk zijn voor de 
aanbieders van die enorme waaier van mobiliteitsproducten. Die ‘veranderde 
markt’, waarbij brede en duurzame mobiliteit de boventoon voert, is natuurlijk 
niet alleen te zien bij de grotere fleetowners. Bij die kleinere wagenparken 
gebeurt momenteel net zoveel.”

Foto: Job Boons

Structureel meer business met data
De meeste organisaties missen 30 procent van hun doelgroep in hun 
CRM-systeem, is de ervaring van Smart Profile. Bedrijven komen daar 
snel genoeg achter als ze hun bestaande bestand toetsen aan dat van 
Smart Profile. Toch krijgt Boons regelmatig van prospects te horen 
dat ze een goed overzicht hebben van hun doelmarkt. “Dat horen we 
maar al te vaak. Maar zijn het de mensen die je al kent, of zijn het de 
mensen die niet in je database staan, maar die je wel wilt benaderen? 
En waarom werken sommige sales- of marketingactiviteiten wel, terwijl 
andere falen? Vanuit onze ruim 25 jaar ervaring met het opbouwen en 
onderhouden van bedrijfsgegevens of bedrijfsdata in de Benelux weten 
we bedrijven daar perfect bij te helpen. We bieden namelijk niet alleen 
verdiepende inzichten in de voor jou relevante bedrijven en organisaties, 
we zijn ook in staat om inzicht te geven wat er speelt binnen die 
organisatie en markt.” De data van Smart Profile reikt van de grootte van 
het bedrijf en de groepsstructuur tot aan contactgegevens (DMU). Naast 
deze bedrijfsgegevens zijn er verdiepende inzichten zoals gebruikte 
hardware en software, het wagenpark en het aantal laadpalen. Boons: 
“Vanuit deze data maken we inzichtelijk waar de kansen liggen. Daarbij 
gaan we voor kwaliteit. We bieden alleen die locaties en organisaties die 
echt relevant zijn. Bovendien valideren we die data via diverse bronnen 
waaronder telefonische interviews.”



Maar Gerhard Prent, Sales & Marketing Manager, wil toch vooral eerst kwijt wat 
het bedrijf niet gaat doen: zoals bijvoorbeeld zelfstandig schadeherstel en zelf 
veilen. Maar de lijst is lang wat er straks allemaal wél mogelijk is. “We kunnen 
straks de markt de hele lijn aanbieden van opsporing en veiligstellen van een 
voertuig via Fidron, tot en met eigen transport en het wassen, stallen, poetsen van 
auto’s en het uitvoeren van speedrepair en ex- lease inspecties. Er wordt zelfs een 
professionele fotostudio aangeschaft om de remarketing verder te ondersteunen. 
We leveren aan onze klanten een digitaal verkooprapport. Zelf voertuigen verkopen 
doen we dus niet maar we kunnen de klant wel volledig ontzorgen om het voertuig 

aan te beiden bij een bestaand veilinghuis en/of verkoopplatform.”
Het idee is in feite dat de nieuwe Hooikammer vestiging ook als hub gebruikt 
gaat worden voor andere automotive of fleetpartijen waarbij onze processen 
naadloos aansluiten op die van de klant. Ook indrukwekkend: bij de oplevering 
van het pand komt er meteen stallingsruimte vrij voor tegen de 1000 auto’s dat 
kan worden uitgebreid naar 1750.

Sprong vooruit
Overigens voldoet de nieuwe locatie aan de strengste milieueisen en is onder 
andere voorzien van warmtepompen, zonnepanelen (500!), energieopslag, een 
laadplein voorzien van bi-directionele laadpalen (in samenwerking met ENGIE-
Equens) en, speciaal voor het groot aantal hikers, staan er fietsen gereed voor 
transport tussen het pand en het dichts gelegen NS-station. Kortom het voldoet 
helemaal aan de tand des tijds en is klaar voor de toekomst, zegt ook Jarón 
Hooikammer, zoon van directeur-eigenaar Jan Berend Hooikammer. “Vooral de 
dienstverlening past helemaal in de groeiende vraag naar ondersteuning in tal 
van operationele processen waarmee de lease en fleetbranche dagelijks mee 
te maken heeft. Als je die processen met een slimme en snelle manier weet te 
ondersteunen, biedt dat enorm veel meerwaarde voor onze klant.”

Snelle handling
Een oplossingsgerichte automotive dienstverlener. Zo wil Prent de Hooikammer 
Groep het liefst omschrijven. De combinatie van diensten en de visie die daaraan 
ten grondslag liggen, maakt het bedrijf in zijn ogen uniek in de markt. Prent is 
samen met Egge Selles, die elkaar kennen van hun tijd bij het online veilinghuis 
Fleet Select, afgelopen februari door Hooikamer aangetrokken om de verbreding 
van de dienstverlening mede vorm te geven. Selles richt zich vooral op strategie 
en de operatie, terwijl Prent in zijn takenpakket sales en marketingactiviteiten 
heeft. In totaal telt Hooikammer nu zo’n 35 personeelsleden.  

“We groeien eigenlijk als vanzelf naar deze verdere uitbreiding van diensten” 
volgens Jarón. “Belangrijk blijven natuurlijk onze bergingsactiviteiten waarbij 
er gestrande vrachtwagens door heel Europa opgehaald worden maar ook 
allerlei voertuigen die door Fidron zijn opgespoord. Zo haalden we onlangs 
voertuigen uit Polen en Bulgarije maar ook meerdere voertuigen uit Spanje. En 
natuurlijk zijn er de recherchediensten van Fidron met als klant tal van lease- 
en financieringsmaatschappijen, auto-verhuurders, banken, verzekeraars en 
captives die een grote rol spelen in het proces. Alle voertuigen die we innemen 
kunnen we nu binnen tien dagen weer op de stoep van de eigenaar of berijder 
zetten, volledig schoongemaakt en eventueel hersteld van kleine schades. Alle 
processen zijn volledig ingericht op een snelle handling.”  

In poolbeheer ziet het bedrijf ook verdere groeikansen. Ook al omdat dit bestaat 
uit vele operationele werkzaamheden zoals het wassen, transporteren maar 
ook het innemen en uitgeven van voertuigen dat volledig digitaal gebeurt. 
En natuurlijk is er een inspectie van het voertuig en wordt de actuele staat 
(digitaal) vastgelegd. Dit poolbeheer doet Hooikammer nu al voor fleetowners, 
leasemaatschappijen, dealerorganisaties en autoverhuurmaatschappijen. Prent: 
“Door onze korte doorlooptijden worden bijvoorbeeld berijderswisselingen snel 
en efficiënt uitgevoerd.”  Opdrachtgevers zien online precies wat de status van 
hun voertuigen is. Naast de basispakketten die we hiervoor aanbieden zijn er 
naar wens tal van aanvullende diensten. Alles onder credo: “ervoor zorgen dat de 
auto’s zo snel mogelijk weer op de weg zijn – daar waar ze thuishoren!”

Foto: Het MT van Hooikammer Groep met vlnr Gerhard Prent, Egge Selles, Jan Berend 

Hooikammer, Jarón Hooikammer en Jean-Paul Hooikammer.

Fleet services moet een stevige pijler worden 
onder de Hooikammer Groep, vooral bekend van 
transport en bergingsactiviteiten en niet te vergeten 
de recherchediensten onder de naam Fidron. Menig 
voertuig is hierbij al ‘teruggevonden’ en in tiptop conditie 
weer verkocht aan de nieuwe eigenaar. Straks met de 
oplevering van een nieuw, gigantisch pand in Steenwijk, 
moeten zowel fleetowners als de automotive branche 
verder worden ontzorgd met diensten van poolbeheer tot 
en met spotrepair en inspectiediensten. 

Hooikammer Groep ontwikkelt zich tot brede automotive dienstverlener

Inspelen op de groeiende vraag  
naar fleet services

We kunnen straks de markt de hele lijn 
aanbieden van opsporen en veiligstellen  
van een voertuig via Fidron, tot en met eigen 
transport en het wassen, stallen, poetsen 
van voertuigen en het uitvoeren  
van spotrepair en inspecties.
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Fidron zet alle denkbare contact- en 
opsporingsmethoden in
Op het terrein van de nieuwbouw van Hooikammer Groep in Steenwijk 
is een deel van de ruimte   gereserveerd voor de bergingsafdeling 
van auto’s, bussen en vrachtwagens met pech of na een ongeval. 
Het merendeel wordt ingericht voor de handling die de automotive-
tak dagelijks uitvoert aan ex-lease auto’s, schade-voertuigen en in 
(beslag)genomen voertuigen. De handling bestaat voornamelijk uit het 
verkoopklaar maken van deze objecten in opdracht van fleetowners, 
leasemaatschappijen en financiële instellingen. Fidron behoort tot de 
meer bijzondere onderdelen van Hooikammer. Een van de kerntaken is 
het opsporen en veiligstellen van voertuigen in opdracht van financiering-, 
lease- en verhuurmaatschappijen, banken, verzekeraars en captives. Als 
bijvoorbeeld een lessee de financiële verplichtingen niet nakomt, heeft de 
leasemaatschappij het recht om het contract te ontbinden. Doordat het 
voertuig eerst opgespoord moet worden komt Fidron in beeld. In tien jaar 
tijd is deze dienstverlening behoorlijk geprofessionaliseerd, zegt Jarón 
Hooikammer. “Alle denkbare contact- en opsporingsmethoden worden 
gebruikt, uiteraard binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving. 
Inmiddels heeft Fidron zowel nationaal en internationaal een enorm 
netwerk opgebouwd die ons helpt met het speurwerk. Het is specialistisch 
werk, maar voorziet duidelijk in een behoefte. Straks met de nieuwe 
vestiging in Steenwijk kunnen we de teruggevonden auto’s nog sneller in 
tiptop conditie weer aan de klant overhandigen.”



Vakgarage heeft begin dit jaar haar eigen verhuur label gelanceerd; Vakgarage Rent. Het is een autoverhuurconcept voor 
de bestaande Vakgarages waarmee de lokale particuliere en zakelijke markt bediend kan worden met personenauto’s en 
bedrijfswagens. Volgens Vishal Durgaram, voorzitter van Stichting Vakgarage, speelt dit label – maar ook de recentelijk twee 
eerder gelanceerde concepten!- mooi in op de veranderende mobiliteitsbehoefte van de klant.

Vakgarage lanceert eigen verhuur label; Vakgarage Rent

Inspelen op de veranderende 
mobiliteitsbehoefte van de klant

De deelnemende Vakgarages kunnen auto’s inzetten via Vakgarage leasepartner 
Hiltermann Lease, maar ook eigen auto’s inzetten. De marketing wordt 
door Stichting Vakgarage verzorgd voor de deelnemende bedrijven. Via de 
website www.vakgaragerent.nl kan de klant een vestiging kiezen en online 
een reservering maken. Voor de volledige ICT-structuur is gekozen voor een 
samenwerking met CarWise. De deelnemende Vakgarages worden ontzorgd 
middels het full service boekingssysteem RentWise met uitgifte en inname 
app, Elena blacklist check en facturatie. Daarnaast kunnen de Vakgarage Rent 
vestigingen ook hun voertuigen verzekeren via CarWise. De eerste maanden zijn 
er zo’n 20 vestigingen gestart met het Rent-label. Momenteel wordt dit verder 
uitgebouwd tot een landelijke dekking. 

Vakgarage Rent is het derde concept dat de universeel in een kort tijdsbestek 
heeft gelanceerd. Eind vorig jaar lanceerde Vakgarage met Vakgarage E-Mobility 
haar eigen concept voor verkoop, onderhoud en reparaties aan EV’s en de 
verkoop en advisering van laadoplossingen. Het biedt zowel voor particulieren 
als bedrijven laadvoorzieningen en -passen die in een wijd vertakt Europees 
netwerk zijn te gebruiken. Een paar maanden eerder, in juni 2021, werd het 
Vakgarage Private Lease Used (PLU) geïntroduceerd. Het is een leaseoplossing 
voor occasions voor alle Vakgarage vestigingen in Nederland. In dit concept blijft 
de deelnemende Vakgarage eigenaar van de occasions. “Met Vakgarage Private 
Lease Used bieden wij onze franchisenemers een laagdrempelige instap om met 
lease te starten”, aldus Durgaram, 

Andere mobiliteitsbehoeften
Met de nieuwe labels denkt Durgaram goed te kunnen inspelen op de 
veranderende mobiliteitsbehoefte van de klant. En het Rent-label moet nu 
vooral de gewenste flexibiliteit brengen. “Er is zowel zakelijk als particulier 
meer behoefte aan flexibiliteit. Private Lease heeft de laatste jaren een 
enorme vlucht genomen en dat zet nog wel even door. Vakgarage heeft daarvan 

kunnen meeprofiteren met het eigen Vakgarant Lease label, gefaciliteerd door 
Hiltermann Lease. De auto van de zaak wordt steeds minder aantrekkelijk 
voor zowel werkgever als werknemer en daardoor ontstaan er andere 
mobiliteitsbehoeften. Want hoe ga je op wintersport met het hele gezin als er in 
plaats van een praktische auto van de zaak is gekozen voor een mobiliteitsbudget 
en een kleinere private leaseauto? Wij denken dat wij niet alleen de 
private leaseauto moeten leveren maar ook de oplossingen voor dergelijke 
vraagstukken.”

Durgaram ziet op de zakelijke markt dat de behoefte aan snelle shortlease 
oplossingen toeneemt. “Al deze zaken kunnen de Vakgarage Rent-vestigingen 
lokaal bieden en de klant hoeft dus niet naar een verhuurder buiten de regio. 
Wij zien deze dienst dan ook als een volgende stap naar het uiteindelijke doel, 
namelijk Vakgarage als lokale totale mobiliteitsaanbieder. Doordat het concept 
de mogelijkheid biedt om eigen auto’s in te zetten kunnen de ondernemers naast 
new business, ook meer rendement uit hun voorraad en vervangend vervoer 
vloot halen. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten”, aldus Durgaram.

Lokale markt
Cliff Goudswaard, eigenaar van Vakgarage De Liesbosch in Nieuwegein, is 
als een van de eerste gestart met Vakgarage Rent. “Autoverhuur past goed in 
onze dienstverlening. Wij zijn als bedrijf sterk op de lokale markt en willen in 
alle mobiliteitsbehoeften van onze klanten kunnen voorzien. Naast reparatie, 
onderhoud, verkoop en private en zakelijke lease, voegt Vakgarage Rent iets toe 
aan de groeiende vraag naar flexibele mobiliteit, het huren voor een dag, week of 
langer. Via onze site is het nu mogelijk om binnen een paar klikken een auto te 
reserveren”, voegt Goudswaard toe. 

Jeroen Fokke, commercieel directeur CarWise Rental Service, was gelijk 
enthousiast over het Vakgarage Rent concept toen hij werd benaderd door 
Durgaram. “De Vakgarage organisatie is een sterke en een vooruitstrevende 
organisatie die als geen ander weet dat de mobiliteitsbranche aan het 
veranderen is. Of het nu gaat om een lokale particuliere klant of een grote 
landelijke leasemaatschappij, met onze modulair opgebouwde RentWise 
software kunnen de Vakgarages iedereen bedienen.”

Foto: Cliff Goudswaard (l), Vakgarage De Liesbosch Nieuwegein & Vishal Durgaram, 

Voorzitter Stichting Vakgarage

De auto van de zaak wordt steeds minder 
aantrekkelijk voor zowel werkgever als 
werknemer en daardoor ontstaan er andere 
mobiliteitsbehoeften
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De elektrische deelscooters van felyx worden steeds vaker in de zakelijke markt ingezet. Met felyx for business krijgen 
bedrijven nu ook de beschikking over deze vorm van flexibele (last mile) mobiliteit, al dan niet geïntegreerd in een 
mobiliteitskaart of MaaS-app. Maarten Poot van felyx ziet een beweging die onomkeerbaar is: werknemers willen 
situatie-afhankelijk het makkelijkst en duurzaamst van A naar B reizen.

felyx deelscooters nu ook achter mobiliteitskaarten en MaaS-apps

Praktisch, flexibel en duurzaam 
van A naar B

Zo’n 5 jaar geleden verschenen de eerste, opvallende elektrische deelscooters 
van felyx in het straatbeeld van onder andere Amsterdam. Anno 2022 zijn er ruim 
7.000 scooters te vinden in zo’n 15 steden in Nederland, België en Duitsland. 
Onlangs zijn nog de steden Enschede en het Duitse Aken aangesloten. En het zijn 
niet alleen meer jongeren die er in hun vrije tijd gebruik van maken, benadrukt 
Poot. “Die jongere doelgroep tussen de 20 en 35 wil in veel gevallen de scooter 
nu ook zakelijk inzetten. Gewoon omdat het praktisch is. Die ervaring hebben nu 
ook steeds meer zakelijke gebruikers van alle leeftijdsgroepen. De flexibiliteit 
om in een bepaalde stad een rit te maken om vervolgens bijvoorbeeld weer met 
een collega terug te rijden naar kantoor. Of op een andere makkelijke manier. 
En dat tegen scherpe tarieven, met veel gebruikersgemak en door – ook niet 
onbelangrijk – niet bezweet aankomen van het fietsen bij een afspraak. Al die 
zaken slaan momenteel aan in de markt.”

Poolscooters
Om de zakelijke markt beter te faciliteren is een klein jaar geleden felyx voor 
business opgezet. Als het ware om te experimenteren met de zakelijke gebruiker. 
Het heeft nu een pallet aan diensten opgeleverd, van bedrijfsvouchers – waarbij 
tegen een gereduceerd (dag)tarief werknemers gebruik kunnen maken van 
scooters – tot business accounts voor werknemers en waarvan het bedrijf 
maandelijks één factuur ontvangt. En sinds kort is er de poolscooter! Poot:  
“Dat is onze leasepropositie waarmee bedrijven een eigen pool van scooters 
kunnen inzetten. De scooters zijn gewoon in de app zichtbaar, maar dus 
alleen voor specifieke gebruikersgroepen toegankelijk. Onderhoud, service 
en eventuele reparaties worden door ons uitgevoerd. De eerste accounts zijn 
inmiddels live gegaan.”

Maar voor de zakelijke markt is het vooral van belang dat felyx ook aanhaakt 
op de bestaande mobiliteitskaarten in de markt en de MaaS-apps (Mobility as a 
Service) die straks op de markt komen. Vorige maand is de integratie tot stand 

gekomen van felyx in de Duitse MaaS-app Free Now, gezamenlijk ontwikkeld 
door BMW en Mercedes-Benz. Een app die al in flink wat Europese landen is 
uitgerold en meer dan 50 miljoen gebruikers heeft. Maar ook in Nederland zit 
felyx sinds kort verweven in het zakelijke mobiliteitsplatform Mobility Mixx. 
En over een paar maanden moet de eerste Nederlandse MaaS-app, voort-
gekomen uit de MaaS-pilots van de overheid, op de markt komen. Ook daarin zit 
felyx geïntegreerd. “In die MaaS-app kan je reserveren, boeken en betalen voor 
de verschillende vervoersvormen die erin zitten. Enorm gebruiksvriendelijk en de 
elektrische deelscooter mag daarin natuurlijk niet ontbreken.”

Totaaloplossing
Het zijn vooral de grotere bedrijven en corporates die de scooters graag 
als onderdeel zien van meerdere flexibele oplossingen; die willen niet per 
afzonderlijke aanbieder een administratie optuigen. Men wil een totaaloplossing. 
Door de integratie met de Free Now MaaS-app en het platform van Mobility 
Mixx heeft felyx inmiddels de nodige know how opgebouwd. Het kan dus snel 
schakelen met andere apps en mobiliteitskaarten. Maar op de eigen felyx-app 
kan het deelscooterbedrijf de zakelijke markt natuurlijk ook prima bedienen en 
misschien wel een iets betere gebruikservaring leveren. Zo is er bijvoorbeeld 
onlangs een eigen loyaliteitsprogramma gelanceerd. En er zijn dus de eigen 
leaseproposities, dagpassen en vouchers. Het draagt in ieder geval bij aan een 
upgrade van het mobiliteitsaanbod met een snelle, gemakkelijke en volledig 
elektrische en duurzame manier om door de stad te reizen. Poot: “Wij begrijpen 
dat elke organisatie andere wensen en behoeften heeft. Daarom biedt felyx 
for business verschillende opties voor zakelijk gebruik: van een one-size-fits-
all oplossing tot maatwerk. Overigens kunnen de leasescooters van felyx for 
business ook in andere steden worden ingezet, namelijk steden in de buurt van 
onze locaties met openbare deelscooters. Verder kan tegenwoordig sowieso per 
rit in de app worden aangeven of het een zakelijke of privé rit betreft. Optimale 
flexibiliteit dus.”

Vorige maand is de integratie 
tot stand gekomen van felyx in 
de Duitse MaaS-app Free Now, 
gezamenlijk ontwikkeld door 

BMW en Mercedes-Benz.
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Een van de grootste dealerholdings van Nederland, Emil 
Frey, heeft vorig jaar leasemaatschappij Autoplanning uit 
Almere overgenomen. Het bedrijf wordt nu geïntegreerd 
in MKB Lease, de leasemaatschappij die al langer onder 
de vleugels van Emil Frey zit. Een ‘ideale’ overname, zegt 
Commercieel Directeur Richard Vos van Autoplanning/
MKB Lease. De organisaties sluiten naadloos op elkaar aan; 
gezamenlijk kunnen nu de uitdagingen in de markt worden 
aangepakt. En daar zijn er nogal wat van…

MKB Lease en Autoplanning: een ‘ideale’ overname

Gezamenlijk de 
uitdagingen in 
leaseland aan…

Vos heeft op het moment van het interview net plaats genomen in zijn nieuwe 
kantoor, het bestaande pand van MKB Lease in Amersfoort. De vestiging van 
Autoplanning in Almere is sinds 1 april gesloten; de gehele organisatie is nu 
verhuisd naar Amersfoort. “En de integratie gaat bijzonder vlot”, benadrukt Vos. 
“Ook al omdat beide leasemaatschappijen met hetzelfde automatiseringspakket 
werken: Autoplanning was net voor de overname overgegaan op het pakket 
LeaseWise; MKB Lease werkte er al ruim 20 jaar mee. Maar nog belangrijker: 
de kernwaardes van beide bedrijven zijn hetzelfde, we richten ons beiden op 
het MKB waarin we willen excelleren met een klantvriendelijke dienstverlening. 
Zakelijk leasen zonder fratsen, zeg maar. En datzelfde geldt voor private lease 
waar het momenteel heel hard gaat.”

Levertijden
Het succes van het private leaselabel van MKB Lease, Lease’m, illustreert 
mooi de kracht van de huidige organisatie met een moederbedrijf als Emil 
Frey (zie kader). De hele markt zucht momenteel onder de lange levertijden 
van nieuwe auto’s. Ook MKB Lease en Lease’m hebben daar last van. Toch is 
het bij die partijen minder erg dan andere (private) leaseaanbieders. Dat komt 
door de korte lijntjes met de dealervestigingen die onder Emil Frey vallen (de 
holding vertegenwoordigt in Nederland 14 verschillende automerken). En 
Vos zag vorig jaar de bui al hangen toen alleen al door corona de levertijden 
opliepen. “We hebben toen meteen via ons netwerk grote voorraden populaire 
private leaseauto’s ingekocht. Met de focus op elektrische auto’s, want 
die gaan momenteel hard in private lease, nu helemaal door de torenhoge 
brandstofprijzen. Door dit beleid hebben we begin dit jaar een forse slag kunnen 
maken in private lease. En dat loopt momenteel nog door”, aldus Vos.

Daar komt bij dat Autoplanning, als captive van Mitsubishi, veel kennis 
heeft opgedaan met (plug-in) elektrisch rijden in tijden dat de Outlander de 
leaseranglijst aanvoerde. “Door de jaren heen hebben hebben we veel data 
verzameld. Zo hebben we heel goed inzichtelijk wat bijvoorbeeld de effecten  
zijn van elektrisch rijden op het gebied van reparatie, onderhoud, banden (ROB) 
en restwaarde. Zo kunnen we EV-leasing qua prijsstelling uiterst competitief in 
de markt zetten.”

Andere contractvormen
En die lijntjes met de dealervestigingen 
worden ook in de zakelijke lease 
steeds belangrijker, denkt Vos. Vooral 
wat betreft de grijze kentekens, daar 
is het hebben van een goed service- 
en onderhoudsnetwerk sowieso 
belangrijk. Vos denkt die markt nog 
beter te kunnen bedienen met andere 
contractvormen. “Als leasemaatschappij 
liet je vroeger nog wel eens vragen 
uit de markt onbeantwoord. 
Bijvoorbeeld van koeriersdiensten 

of andere bezorgbedrijven. Nu zien we dat ze misschien meer gebaat zijn 
met een onderhouds- of servicecontract gelieerd aan het netwerk van onze 
dealerbedrijven. Wat natuurlijk ook weer interessant is voor onze dealers. En 
elektrisch rijden kan in die markt daarvoor wel eens een grote aanjager zijn.”

Maar ook ziet Vos kansen op het gebied van het aanbieden van brede mobiliteit. 
Die is al een tijdje gaande in het grootbedrijf en bij de corporates van Nederland. 
Ook vanuit het MKB komt de vraag naar andere mobiliteit dan alleen de 
leaseauto. Hybride werken is ook het thema in het midden- en kleinbedrijf. 
MKB Lease heeft bijvoorbeeld al fietslease in het programma zitten; Vos gaat 
dit nu ook aan zijn Autoplanning-klanten aanbieden. Ook flexlease zit in het 
portfolio. Vos verwacht het aanbod van brede mobiliteit, waaronder ook OV, 
snel uit te breiden. Ook al omdat de combinatie MKB Lease en Autoplanning 
straks grotere klanten gaan bedienen. “We schuiven wat op in de markt”, zegt 
Vos. De organisatie kan dat in ieder geval prima aan. En dan vooral ook weer 
in samenwerking met de dealerbedrijven van Emil Frey. Die usp ziet Vos aan 
belang winnen. “Alleen al met betrekking tot elektrisch rijden en bestelauto’s 
zie je een grote adviesvraag komen vanuit de markt, inclusief vragen over 
laadinfrastructuur. De rol van de dealer is daarin enorm belangrijk. Maar we 
hebben zelf ook flink geïnvesteerd in kennis hieromtrent. Onder andere via de 
eigen Emil Frey Academy zorgen we dat mensen met hun expertise nu op de 
juiste plek in de organisatie zitten. Het aantal openstaande vacatures hebben 
we de laatste maanden flink zien dalen. Dat is in deze uitdagende tijden van 
personeelskrapte, toch iets waar we trots op zijn.”

En die lijntjes met de dealervestigingen 
worden ook in de zakelijke lease steeds 
belangrijker, denkt Vos.

Van oprichter Wil Uitenbroek (Autoplanning)  
tot Emil Frey Nederland NV
De verkoop van Autoplanning komt mede door de pensionering van 
oprichter Wil Uitenbroek, de man die het bedrijf een eigen gezicht 
gaf in het leaselandschap. Van werknemers van het eerste uur, Hans 
Sijbrandij en Ron Karreman, wordt dit jaar ook afscheid genomen; zij 
gaan ook met pensioen. Het managementteam van MKB Lease wordt nu 
gevormd door Michiel Looman (directeur), Michael Keislair (operations) 
en Richard Vos (commercie). Moederbedrijf Emil Frey Nederland NV 
is één van de grootste automotive retailorganisaties van Nederland. 
Het vertegenwoordigt in Nederland 14 verschillende automerken. De 
officiële merkdealers van Emil Frey Nederland zijn: Nefkens Peugeot/
Opel/Citroen/DS, Ekris BMW/MINI, Pouw Volkswagen/Audi/Seat/Skoda, 
de Bois Honda, Emerpark Citroën, Terwolde Renault/Dacia en Hyundai 
Wittenberg. Naast deze dealerbedrijven en MKB Lease maken ook UAS 
(schadeherstel), Elgersma (Automotive Supplies) en Emil Frey Car Trading 
(import en export van auto’s) deel uit van Emil Frey Nederland. Emil Frey 
Nederland is onderdeel van de Zwitserse Emil Frey Group.

Richard Vos
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In navolging van de tweejaarlijkse door de Verenigde Naties georganiseerde Road Safety Week organiseert 
Verkeersveiligheid Groep Nederland en Rijvaardigheidscentrum Lelystad op 17 mei een Road Safety Dag. Deze eerste 
editie staat in het teken van ‘Nieuwe mobiliteit en verkeersveiligheid’. Hard nodig, zegt commercieel directeur Collin 

Bell van Verkeersveiligheid Groep Nederland. “De transitie naar elektrische mobiliteit, ADAS-systemen, duurzaamheid, 
zelfrijdende auto’s… nieuwe mobiliteit eist gedragsverandering. Wij willen de kloof in kennis hierover dichten.”

Road Safety Dag Verkeersveiligheid Groep in teken van nieuwe mobiliteit

“Deelnemers ervaren  
Whatsapp-laan als openbaring”

Een voorbeeld van die ‘kloof’ is bijvoorbeeld die ene groep die er heilig van 
overtuigd is dat over 5 jaar iedereen grotendeels autonoom over ‘s heeren wegen 
rondzoeft. Terwijl de andere groep als eerste alle ADAS-systemen in de auto 
uitschakelt zodra die in de auto stapt. Bell denkt zelf dat het met die volledig 
autonome auto niet zo’n vaart zal lopen, maar ondertussen worden de (actieve) 
veiligheidssystemen (ADAS) wel steeds slimmer, behulpzamer en beter. “Maar 
je moet er mee kunnen omgaan. Op 17 mei willen we dat de zakelijke markt, 
waaronder fleetmanagers maar ook andere stakeholders binnen bedrijven die 
zich met het wagenpark bezighouden, laten ervaren op ons circuit in Lelystad. 
Ook zijn er seminars, netwerkbijeenkomsten en praktische workshops waarbij 
we uitgebreid stilstaan bij alle vormen van nieuwe mobiliteit, risicobeheersing, 
brandstofbesparing en natuurlijk verkeersveiligheid.”

Whatsapp-laan
Wat dat laatste betreft: gebruik van de smartphone in het verkeer is 
nog altijd een grote boosdoener als het gaat om de nog altijd torenhoge 
ongevallenstatistieken in Nederland. Op het circuit in Lelystad heeft 
Verkeersveiligheid Groep daarom een zogenaamde ‘Whatsapp-laan’ ingericht. 
“Deelnemers ervaren dat onderdeel echt als openbaring. Ze beseffen ten volle 
dat twee zaken tegelijkertijd doen echt niet werkt. En hoe snel het mis kan gaan 
als je dat ene appje toch even snel wil lezen…”

Maar zo’n dag op het circuit maakt eigenlijk maar een klein onderdeel uit 
van wat Verkeersveiligheid Groep tegenwoordig de zakelijke markt biedt. 
Het bedrijf is met 85.000 cursisten per jaar marktleider op het gebied van 
verkeersveiligheid- en duurzaamheidstrainingen voor personenvoertuigen en 
trainingen voor het goederen- en personenvervoer (Code 95). Internationaal 
timmert het bedrijf nu ook aan de weg. Hart van de organisatie vormt inmiddels 
de online trainingsmodules van e-Driver waar iedere 6 weken zo’n 45.000 
deelnemers een nieuwe online module krijgen toegestuurd. Met op maat 
toegesneden interactieve content van hooguit 6 minuten lang. Modules gericht op 
het triggeren van mensen om de stof en de vragen af te ronden. “Deze groep is 
permanent bezig met verkeersveiligheid en duurzaamheid; werkgevers pakken 
echt hun verantwoordelijkheid. Je ziet dat het speelt bij bedrijven. Want ook in 
tijden dat hybride werken ingeburgerd raakt, vormt het woon-werkverkeer nog 
het grootste risico van een werkdag”, aldus Bell.

Schadelast van elektrische auto
Maar de beweeggronden van een werkgever om aan de slag te gaan om 
verkeersveiligheid op de kaart te zetten zijn breed. De ene doet het om de 
schadelast naar beneden te brengen. Dat kunnen bezorgdiensten zijn met 
doorgaans jong personeel dat in een grote bus door krappe woonwijken moet 
manoeuvreren. Zo traint Verkeersveiligheid Groep Nederland de pakketbezorgers 
van PostNL en de chauffeurs van JUMBO Online/Home Delivery. Maar 
fleetmanagers van bijvoorbeeld grote corporates beseffen inmiddels goed dat de 
schadelast van een elektrische auto ruim 2 tweemaal zo hoog is. Bell: “Waar de 
gemiddelde schadelast per voertuig eerst rond de 1.000 euro was, is dat nu met 
elektrische auto’s gestegen naar zo’n 2.000 euro. Dan wordt het al snel rendabel 
om te investeren in een verkeersveiligheidsprogramma als e-Driver.”

En Bell ziet wel degelijk een verandering bij werknemers zelf; doorgaans de 
jongere garde. Die zijn bewuster bezig met duurzaamheid. Die zijn al flexibeler 
wat betreft het reizen zelf: er wordt makkelijk gewisseld tussen deelauto, 
fiets, openbaar vervoer en eventueel een eigen elektrische (lease)auto. Maar 

die minder ervaren autorijders moeten wennen aan de elektrische auto. Die 
is zwaarder en reageert anders. “En de actieradius wordt ook in grote mate 
bepaald hoe je rijdt. Maar bedenk ook dat fleetmanagers zich vaak het rijgedrag 
van hun leaserijders aantrekken; dat bleek onlangs uit onderzoek. Een groot 
aandeel van de wagenparkbeheerders vond het rijgedrag van hun leaserijders 
echt beneden peil.”

Kortom, er zijn vele smaken als het gaat om verkeersveiligheid op de kaart 
zetten binnen een bedrijf. Bell weet inmiddels wat succesvolle trajecten zijn - 
en wat niet gaat werken. Tijdens de Road Safety Dag, die niet-commercieel is 
ingericht benadrukt hij, wil hij bezoekers aan het einde van de sessie (de dag 
bestaat uit twee dagdelen) vooral waardevolle inzichten hebben meegegeven. 
Bell: “Als de boodschap landt dat er zoveel mogelijkheden zijn om direct te 
starten met verduurzaming en het verhogen van de verkeersveiligheid – zaken 
die helemaal geen geld hoeven te kosten – dan zijn we tevreden. Want deze 
transitie-tijden met alle uitdagingen van dien, vormt het juiste moment om het 
onderwerp op de kaart te zetten!”

Deze groep is permanent bezig met 
verkeersveiligheid en duurzaamheid; 
werkgevers pakken echt hun 
verantwoordelijkheid. Je ziet dat 
het enorm speelt bij bedrijven.

Deze groep is 
permanent bezig met 
verkeersveiligheid 
en duurzaamheid; 
werkgevers pakken echt hun 
verantwoordelijkheid. Je ziet dat het  
enorm speelt bij bedrijven.
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De mobiliteitsmarkt is tegenwoordig wel erg ‘stekker-
gericht’ terwijl we moeten inzien dat elektrificatie van een 
vloot voor veel bedrijven niet direct haalbaar is. Of omdat 
het de investeringen niet aankan in nieuwe voertuigen en 
laadinfrastructuur of gewoon omdat het ontbreekt aan 
netcapaciteit. Doordieselen dan maar? Niet nodig, betoogt 
Joyce van Os de Man van het Nederlandse OG Clean Fuels.  
Er zijn genoeg niet-fossiele alternatieven; direct toepasbaar!

OG Clean Fuels (voorheen OrangeGas) timmert internationaal aan de weg 

“Mobiliteitsmarkt is wel erg stekker-gericht”

OG is uitgegroeid tot de snelst groeiende speler in de markt van duurzame 
mobiliteit. Wat in 2008 begon, is nu uitgegroeid naar een internationaal netwerk 
in Nederland, Duitsland, Zweden en binnenkort ook in Italië. Het bedrijf is vooral 
bekend van groengas, ofwel Bio CNG. Dat produceert OG zelf, net als het zelf de 
tankstations bouwt. Maar inmiddels zijn er ook andere partijen die het Bio CNG 
aanbieden: in totaal zijn er nu tussen de 180 en 190 stations in Nederland die Bio 
CNG aanbieden. “CNG is goedkoop en voor veel bedrijven is de verkrijgbaarheid 
voldoende. Veel busjes van bijvoorbeeld schildersbedrijven rijden erop, en 
je ziet nu ook de particulieren de voertuigen kopen die uit de leasemarkt de 
occasionmarkt opkomen. In deze dure brandstoftijden kan je er financieel 
voordeel uithalen”, aldus Van Os de Man.

Passende groene oplossing
Maar OG levert een hele waaier aan alternatieve brandstoffen waaronder 
trouwens ook laadpalen (voorzien van groene stroom). Uitgangspunt van het 
bedrijf is met de mix van schone brandstoffen voor iedereen een passende 

groene oplossing te bieden. Want maatwerk is nodig, benadrukt Van Os de Man. 
“Je moet zaken niet opleggen aan bedrijven: een installatiebedrijf in Zeeland 
heeft weer heel andere behoeften dan zo’n zelfde bedrijf in Amsterdam. De 
markt probeert al die bedrijven in hokjes te duwen en 1 techniek op te dringen. 
Maar ondernemers weten prima zelf wat het beste voor hen is. Bovendien als ze 
erachter komen dat hun mooie plannen voor een eigen laadplein in Amsterdam 
pas in 2027 kan worden aangesloten op het net – wat realiteit momenteel is! – dan 
is het enthousiasme snel tanende. En dat moet je ten alle tijden voorkomen.”
OG staat als het ware een meer pragmatische keuze voor in de ‘worsteling’ van 
menig bedrijf die zijn mobiliteit wil verduurzamen. Want een worsteling is het voor 
veel ondernemers vaak, weet Van Os de Man. Bij OG helpen ze bedrijven door altijd 
eerst een scan te maken van het wagenpark en heel concreet te kijken wat en waar 
verduurzaamd kan worden. Daarbij helpt OG in het hele traject: van het uitzoeken 
van de voertuigen tot en met het verstrekken van tank- en/of laadpassen. 

Snelste ‘winstpakker’
De niet-fossiele brandstoffen die OG momenteel in het portfolio heeft, zijn 
- naast Bio CNG en groene stroom – Bio LNG dat vooral wordt ingezet voor 
het zware transport, HVO 100 dat als duurzaam alternatief voor diesel is en 
gewoon in ieder voertuig getankt kan worden en er is waterstof. Wat dat laatste 
betreft: OG exploiteert momenteel twee tankstations met groene waterstof 
voor personenauto’s (700 Bar) en een voor grote voertuigen (350 Bar). En 
er is een waterstof supercharger voor elektrische personenauto’s. Daarbij 
komt binnenkort een station op Schiphol gereed en zijn er nog een tiental 
waterstofstations in planning. Het is een brandstof – of feitelijk is het alleen 
een energiedrager - die snel in opkomst is. Maar HVO 100 is momenteel de 
snelste ‘winstpakker’ als het gaat om snelle verduurzaming van bijvoorbeeld 
de dieselbusjes. “De vraag naar HVO-100 is momenteel groeiend, ook al is de 
brandstof iets duurder dan ‘gewone’ diesel. Tegenwoordig zie je aan de pomp 
ook verschillende blends, bijvoorbeeld HVO-60 en HVO-75. Sommige fleetowners 
hebben ook eigen HVO-tankinstallaties. Het is in ieder geval een goed niet-
fossiel alternatief als je niet meteen alle dieselvoertuigen de deur uit kan doen.”

Dat tussen theorie en praktijk niet zelden een brede kloof gaapt, moge 
duidelijk zijn. Volgens Van Os de Man dreigt alleen al een mismatch tussen 
de aantallen elektrische auto’s die straks (in theorie) op de markt moeten 
komen en de aanwezige laadinfrastructuur. Nog zo’n spelbreker is momenteel 
de lange levertijd van zowel auto’s als laadpalen. Kortom, meer maatwerk is 
nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de klanten van LNG, doorgaans grote 
transportbedrijven. In Nederland momenteel een dure oplossing, maar in 
Duitsland wordt Bio-LNG (en ook Bio-CNG) fiscaal gestimuleerd. “Voor onze 
klanten uit de grenstreek van Duitsland die lange ritten doen in dat land, kan 
het weer voordelig uitpakken. Zo moet je bij ieder bedrijf kijken waar de meeste 
milieuwinst snel te pakken is.”

OG staat als het ware een meer pragmatische 
keuze voor in de ‘worsteling’ van menig 
bedrijf die zijn mobiliteit wil verduurzamen

Internationale ambities
OG exploiteert en realiseert uitsluitend 100% schone brandstoffen zoals 
Bio-CNG (Groengas), snelladers, waterstof, HVO100, LBG, vloeibare CO2 
en ED95. Met in Nederland en Duitsland samen meer dan 210 Bio-CNG 
vulpunten, is OG hier marktleider. Ook in Zweden timmert OG aan de 
weg met zes Bio-CNG-stations, twee snellaadstations en een busdepot. 
Voor België zijn er vergevorderde plannen en binnenkort opent OG 
twee stations in Italië. OG ambieert de grootste aanbieder van schone 
brandstoffen in Europa te worden. In Nederland bedient het inmiddels 
een grote variatie aan zakelijke klanten; van grote wagenparken tot 
MKB en van afvalinzamelaars tot koeriers. Belangrijke brandstoffen zijn 
daarbij Bio-CNG (groengas), een 100% schone brandstof dat gemaakt 
wordt van afval en is daarmee een duurzaam alternatief voor fossiel 
aardgas. Door te rijden op Bio-CNG reduceer je niet alleen de CO2-
uitstoot maar besparen bedrijven ook op brandstofkosten. In opkomst 
nu ook: HVO 100 als duurzame alternatief voor diesel. HVO 100 wordt 
geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Doordat HVO 
100 een vergelijkbare chemische samenstelling heeft als conventionele 
dieselbrandstof, zijn er geen aanpassingen nodig aan de motoren of de 
distributiesystemen.
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Deelautoplatform WeGo ziet niet alleen bij zakelijke 
klanten het aantal deelauto’s groeien maar er komen nu 
ook uit ‘de wijken’ veel initiatieven voor deelautoprojecten. 
En zeker niet alleen in de grote stad. WeGo-directeur 
Peter de Jong is zelfs benaderd door een exploitant die 
in een gegoede buurt in Nederland een Audi e-Tron 
en een Polestar wil inzetten. Wordt autodelen dan 
eindelijk sexy?

Om maar meteen antwoord te geven op die vraag: sexy is niet het woord 
toepasselijk voor een deelauto, benadrukt De Jong. “Deelauto’s zet je in 
vanwege het praktische gebruik, om kosten te besparen en voor meer duurzame 
kilometers.” Maar wat De Jong wel opvalt is dat het aantal deelprojecten dit jaar 
fors is gegroeid waarbij de projecten per stuk ook nog eens meer deelauto’s 
omvatten. En ze rijden ook nog eens langere afstanden. De deelauto’s zijn zo 
echt een serieus onderdeel van de mobiliteit van mensen, zowel zakelijk als 
privé. Daarbij vervangt elke deelauto een aantal ‘eigen’ auto’s. Dus zakelijk 
minder kosten en in de wijken minder geparkeerde auto’s. Corona heeft een 
duit in de zak gedaan; waardoor bedrijven opnieuw naar hun leaseregelingen 
zijn gaan kijken.. De hoge brandstofprijzen van het moment – en dat houdt nog 
wel enige tijd aan, is de verwachting – zorgen ook voor een ‘bewuster’ woon-
werkverkeer. Want de vergoedingen die werknemers daarvoor krijgen, dekte 
voor de torenhoge brandstofprijzen de kosten al niet.

Kortom, de belangstelling voor autodelen neemt toe, ziet men bij WeGo. Het 
bedrijf exploiteert geen deelauto’s maar levert alleen het platform waarop 
auto’s kunnen worden aangesloten. Een platform waar bijvoorbeeld ook de 

kilometerregistratie kan 
worden bijgehouden. Niet alleen 
voor de eventuele belastingvrije kilometervergoeding maar ook als een 
werknemer een deelauto van het bedrijf privé wil inzetten. Die flexibiliteit ziet 
De Jong nog graag toenemen. “Bedrijven met een pool aan deelauto’s, vinden 
dat soms nog lastig vanwege verrekening en de belastingdienst. Terwijl dat 
eigenlijk niet hoeft, want het WeGo platform regelt dat allemaal.”

10 procent
Maar die zakelijke pool aan deelauto’s ziet De Jong dus toenemen. Er wordt 
blijvend minder zakelijk gereden, is de overtuiging van zowel De Jong als 
mobiliteitsexperts. Ook wel logisch zegt hij. “Het hybride werken burgert snel in, 
maar corona heeft ons ook laten zien dat video-conferencing ook op de werkplek 
werkt. Stapte je vroeger als vanzelf in de auto voor een operationele meeting 
met een partij die je al lang kent, tegenwoord doe je het in een Teams-meeting. 
Dat maakt de dagen waarop je wel op pad moet, beter planbaar. En daar past 
een deelauto uitstekend in.”

Ook weer vanwege die hoge brandstofprijzen zijn werkgevers strenger op 
het toekennen van leaseauto’s. Want zij mogen immer de liters dure benzine 
betalen, niet de leaserijder. Die wordt vrijwel niet geprikkeld om minder of op 
zijn minst zuiniger te rijden. Uit kostenoverweging, maar ook vanuit de gedachte 
van duurzaamheid, is er weinig tegen de deelauto in te brengen. Al snapt De 
Jong heus wel dat de deelauto zeker niet overal de oplossing is. “Wanneer 10% 
van het huidige wagenpark in Nederland een deelauto is, dan zijn wij hier al heel 
tevreden.” 

De EV deel-bus 
Van de ruim 7000 deelauto’s die op het platform van WeGo zijn aangesloten, zijn 
maar liefst 40 procent vol-elektrisch. De EV blijkt toch vaak een breekijzer te 
zijn in het gebruik van deelmobiliteit. Ook wat betreft de particuliere initiatieven 
die nu overal in het land uit de grond schieten, doorgaans gefacilieerd door een 
commerciële partij maar wel met start-subsidie van bijvoorbeeld gemeentes. 
De Jong ziet het als een olievlek verspreiden. “Er zijn in het land zoveel mensen 
die zo weinig rijden dat ze hun eigen auto inmiddels als bezwaarlijk bezit 
beschouwen. Als die zien dat er ergens in het dorp of stad een groep mensen 
een paar auto’s met elkaar delen: elektrisch nog wel waardoor de kosten ook 
nog eens lager liggen, dan zijn ze snel verkocht.”

Opmerkelijk noemt De Jong ook recente opdrachten om elektrische 
bestelwagens te voorzien van deelapparatuur en te koppelen met het WeGo-
platform in enkele binnensteden in Brabant en Limburg. Het bleek een project 
geïnitieerd door enkele gemeenten. Zij wilden het aantal dieselbussen in de stad 
verminderen gebruikt door winkeliers. Maar die groep heeft na corona nu niet 
echt de middelen om te investeren in een elektrisch voertuig. “Daar is nu een 
exploitant in gestapt en zet drie deel-bussen in die winkeliers kunnen gebruiken 
voor hun betstellingen. Doorgaans zijn het korte afstanden en ze doen net ook 
niet iedere dag. Een deel-bus is dan een prima alternatief!”

Dat maakt de dagen waarop je wel 
op pad moet, beter planbaar. 
Daar past een deelauto uitstekend in.

WeGo ziet deelauto-projecten groeien in aantal en omvang

Wordt de deelauto eindelijk sexy?
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Dekking in heel Europa
De populaire e-bike is zeker een blijvertje, benadrukt Huber. XXImo werkt 
hierin samen met aanbieders van deelfietsen en leasefietsen. Vanwege 
de koppeling met het VISA-netwerk is XXImo in staat om alle soorten 
aanbieders direct te ontsluiten via het platform. Het geeft zelfs dekking 
binnen heel Europa. De mogelijkheden voor werkgevers die een duurzaam 
en flexibel mobiliteitsbeleid willen instellen zijn dus divers. En dat merkt 
Huber bij de aanvragen die binnenkomen. Het maakt voor hem een 
verschil of een klant XXImo puur voor het uitvoeringstraject wil inzetten 
van het zelfgeschreven mobiliteitsbeleid, of dat men al aan de tekentafel 
XXImo uitnodigt voor inbreng van hun kennis. Dat laatste heeft duidelijk de 
voorkeur van Huber. “Uiteraard kan het beiden, maar als we het beleid aan 
het inregelen zijn en het technisch allemaal mogelijk maken, kom je toch 
vaak tot nieuwe en betere inzichten. Het moeilijke is natuurlijk dat er bij 
bedrijven veel stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming van een 
nieuw mobiliteitsbeleid. De verschillende belangen staan soms zelfs haaks 
op elkaar. Maar tegelijkertijd heb je wel alle stakeholders nodig om het 
beleid te laten werken. Als externe partij kunnen we in dit spel uiteindelijk 
ook veel betekenen.”

XXImo bevindt zich momenteel middenin een ‘perfect storm’: corporate Nederland is 
en masse bezig met het inrichten van een flexibel mobiliteitsbeleid. Dat stond al jaren 
hoog op menig verlanglijstje, maar corona, duurzaamheid (lees: afgerekend worden 
op daadwerkelijk CO2-uitstoot), het afschaffen van de vaste reiskostenvergoeding, 
personeelsschaarste… tal van factoren maken het nu actueel. “Het is hier alle hens aan 
dek waarbij onze uitdaging is om zo vroeg mogelijk aan de tekentafel aan te schuiven.”

Het vervult Jur Huber met trots dat XXImo nu daadwerkelijk de visie van jaren 
geleden nu echt bij klanten en masse weet te realiseren. XXImo is begonnen 
als een uitgebreide tankpas voor leaserijders met allerlei extra opties, zoals 
de mogelijkheid tot parkeren, elektrisch laden en het afrekenen bij een 
autowasstraat. Inmiddels biedt het bedrijf een platform wat is uitgegroeid tot 
een volwaardig instrument om de totale mobiliteit van medewerkers te beheren. 
Deze groei is mede te danken aan de aansluiting van XXImo op het VISA-
netwerk, waar XXImo vanaf den beginnen gebruik van maakt. Dit maakt dat de 
eindgebruikers van XXImo (medewerkers van een bedrijf) toegang krijgen tot een 
breed scala aan mobiliteitsdiensten in heel Europa.

Apple Pay
Daarnaast is de mobiliteitskaart van XXImo de eerste mobiliteitskaart die 
beschikbaar is in Apple Pay. Hierdoor kan zakelijke mobiliteit op een veiligere 
en contactloze manier betaald worden. Met deze integratie vervult XXImo een 
belangrijke behoefte van veel klanten aan meer betaalgemak met een hogere 
veiligheid. Door gebruik te maken van Apple Pay kunnen klanten van XXImo nog 
sneller aan de slag, aangezien hun medewerkers direct na aanmelding hun 
digitale kaart kunnen toevoegen aan Apple Pay. Zij hoeven niet meer te wachten 
op een fysieke mobiliteitskaart. Met behulp van een iPhone of Apple Watch 
kunnen medewerkers overal betalen waar Apple Pay beschikbaar is, bijvoorbeeld 
bij tankstations, parkeergarages of voor openbaar vervoer. 

En het zijn niet de minste klanten die er gebruik van maken; Unilever is het 
laatste wapenfeit. Ook won XXImo in 2021 de aanbesteding van de Nederlandse 
politie, Siemens, Deloitte en KPMG zijn al langer klant. En nu regenen de 
aanvragen binnen, zegt Huber. “Het zijn veelal corporates waar we al langer mee 
in contact zijn, maar nu ziet men de urgentie om ook echt het mobiliteitsbeleid te 
vernieuwen en vooral te flexibiliseren. Medewerkers kan je niet meer voor lange 
tijd in een hokje duwen. Het is niet meer óf een leaseauto óf een zakelijke OV-
abonnement óf een reiskostenvergoeding.”

Per medewerker een ‘reismenu’
Kortom, de OR en het personeel is nu ook ‘om’ en klaar voor een 
mobiliteitspakket anno 2022 en daarna. Voor de traditionele leaserijder, vaak 
afhankelijk van de auto om zijn of haar werk te doen, verandert er doorgaans 
niet veel. Tenzij hij ook de leaseauto vooral voor de huisdeur ziet stilstaan: dan 
kan de bijtelling in verhouding met de gereden kilometers gaan knellen. Maar 
ook deze groep kan kiezen uit tal van andere mobiliteitsopties. Bedrijven die 
gebruikmaken van XXImo stellen online per medewerker een ‘reismenu’ samen 
waarin staat waar en voor wat de XXImo mobiliteitskaart gebruikt kan worden 
en voor welk bedrag per transactiesoort. Zo is al het woon-werk- en zakelijke 
verkeer eenvoudig in te plannen zonder vooraf iets vast te leggen. De gebruiker 
is volledig vrij om elke reis op maat in te richten. Simpel, milieubewust en 
onafhankelijk. En ‘uiteraard’ komen alle transacties met XXImo op één btw-
gespecificeerde verzamelfactuur te staan. 

Toch zijn de wensen van werkgevers zeer divers, benadrukt Huber. Soms zit het 
verschil erin dat de ene werkgever wat meer de nadruk legt op duurzaamheid 
– en daar ook op wil sturen. De ander wil vooral jong talent aantrekken. “Maar 
als je het platslaat kom je altijd uit op hetzelfde doel: vrijheid voor de gebruiker, 
controle voor de werkgever. En dat alles zonder te veel poespas. In ons systeem 
zijn er meerdere parameters die men kan instellen voor de controle; we kunnen 
dat zelfs op dagbasis instellen; de knoppen waaraan je kunt draaien zijn divers. 
Ingesteld om werknemers bijvoorbeeld de ene dag met de deel e-bike naar 

het werk te laten komen, een 
deelauto te pakken bij een 
zakelijke afspraak en met het OV 
terug naar huis te gaan”, aldus 
Huber.

CO2-uitstoot 
registreren
Dat sturen kan bijvoorbeeld 
goed op het gebruik van de 
(soms vervuilende) privéauto als 
die wordt ingezet voor woon-
werkverkeer. Bedrijven moeten 
straks ook over dit woon-
werkverkeer de CO2-uitstoot 

gaan registreren en rapporteren. Huber: “En niet over zomaar een algemeen 
cijfer over de hele linie bekeken, maar op de daadwerkelijke CO2-uitstoot! Dat 
betekent dat je elke gemaakte rit individueel moet administreren. Met XXImo 
hebben bedrijven een krachtig instrument in handen om te sturen belangrijke 
doelstellingen, zoals CO2-reductie. Werkgevers kunnen dan bijvoorbeeld een 
hogere vergoeding geven voor als mensen op de fiets komen of met het OV.”

Overigens kunnen er op tal van andere zaken gestuurd worden; ook bijvoorbeeld 
wat betreft het al dan niet gebruik maken van een (dure) snellader voor de 
leaseauto. Huber krijgt inmiddels de eerste vragen binnen om het verbruik van 
de elektrische vloot te monitoren. Al eerder stelde XXImo als optie in dat klanten 
kunnen kiezen uit vaste laadtarieven. “We willen graag de regie teruggeven aan 
de werkgever als het gaat om laden. Want die is men grotendeels kwijt door de 
weinig transparante tarieven aan de laadpaal.”

XXImo: vrijheid voor werknemer, controle voor werkgever

“Het is hier alle hens aan dek”
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Roel Maas is binnen ASH Carrosserie benoemd tot 
commercieel directeur. Hij moet de continuïteit en 
verdere groei vormgeven van het bedrijf op het gebied 
van voertuigaanpassingen en mobiele oplossingen. Want 
de automotive markt is enorm in beweging, schetst hij. 
“Zeker door de ontwikkelingen rondom elektrificatie van 
wagenparken, breekt er een interessante tijd aan.”  
Roel Maas zal samen met Bas Mooijaart de directie gaan 
vormen van het bedrijf uit Middelharnis.

ASH Carrosserie benoemt Roel Maas tot commercieel directeur

De ‘totaaloplosser’ voor het 
aanpassen van bedrijfswagens

Van ombouwer naar grijs kentekens is ASH Carrosserie in 28 jaar tijd uitgegroeid 
tot ‘totaaloplosser’ voor het aanpassen van bedrijfswagens. Klanten zijn 
autofabrikanten, dealerbedrijven, leasemaatschappijen, overheidsinstanties, 
MKB-bedrijven en vele fleetowners..  Als Roel Maas nu uit het raam kijkt van 
zijn kantoor in Middelharnis ziet hij op het immense terrein – met ruimte voor 
zeker 350 voertuigen! - wagens van Rijkswaterstaat staan, bestelbussen van een 
groot installatiebedrijf,  van logistieke dienstverleners, van een energiebedrijf, 
een serie Toyota Land Cruisers en Toyota Hilux’n van importeur Louwman & 
Parqui en enkele Ford Raptors, de kloeke fourwheeldrive die Ford sinds kort 
ook op de Nederlandse markt verkoopt en die ASH Carrosserie ombouwt 
tot grijs kentekenauto. De lijst van klanten is lang. Hoewel Maas liever van 
partnerships speekt. “Feitelijk is alles wat we maken maatwerk, al hebben we 
series van dezelfde voertuigen. Samen met de eindgebruiker zoeken we naar 
een betaalbare en werkbare oplossing die ook op de lange termijn voor een 
klant soelaas beidt. Want wat in die 28 jaar niet is veranderd, is dat we staan 
voor goed advies, kwaliteit en meedenken met de klant. En natuurlijk voor 
betrouwbaarheid; deadlines moeten gehaald worden.”

Logistieke proces
Het assortiment blijkt net zo breed als de klantenlijst van ASH Carrosserie. 
Van politiewagens voorzien van opbergsystemen, communicatieapparatuur en 
natuurlijk de ‘toeters en bellen’ tot isolatiepakketten voor koelwagens en van 
een speciaal ‘home delivery product’ voor koeriersdiensten tot het inbouwen van 
bedrijfswageninrichtingen van partner Sortimo. Het grote voordeel daarbij voor de 
klant: ASH Carrosserie doet alle werkzaamheden in eigen huis. Het voertuig hoeft 
dus niet van het ene naar het andere bedrijf getransporteerd te worden voor de 
diverse werkzaamheden. “We onderscheiden ons in de markt door onze capaciteit 
en kwalitatieve producten. Zeker voor leasemaatschappijen is dat belangrijk; 
die houden van snelheid en strakke processen. Wij nemen het gehele logistieke 
proces rondom de ombouw van voertuigen voor de klant uit handen”, aldus Maas.

Het zijn zeker niet alleen de grote fleetowners of grote automotive partijen 
die bij Maas aankloppen. Zo wordt het ‘home delivery product’ ook door 
kleine koeriersbedrijven gebruikt. Dit concept bestaat onder meer uit een 
lichtgewicht, opklapbaar en modulair rekkensysteem, door ASH Carrosserie 

zelf ontwikkeld. Maas: “Het is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat we 
leveren. We kregen vaak te horen dat bestuurders met een verkeerde houding 
door de tussenwand liepen, zodoende plaatsen we een verhoging in de 
cabineruimte waardoor de hoogte met enkele tientallen centimeters toeneemt. 
Het is immers de dagelijkse werkplek voor de chauffeurs, en die moet 
ergonomisch en comfortabel zijn ingericht.”

Aanbod van EV-bussen
ASH Carrosserie heeft vanwege de werkzaamheden voor autofabrikanten 
flink moeten investeren in kwaliteit en allerlei (ISO)certificaten. Die eisen 
heeft Maas de laatste jaren strenger zien worden; audits worden met grote 
regelmaat uitgevoerd. Nu met de komst van elektrische auto’s – ook die van 
elektrische bestellers – is er eveneens op dat vlak kennis in huis gehaald. 
Tegen de 25 procent wat er momenteel in de werkplaats staat, is elektrisch. 
Het gaat razendsnel, zegt Maas. ASH bouwde in de EV-beginjaren vooral 
elektrische personenauto’s om tot bestelwagen. Er was immers nauwelijks 
aanbod van EV-bussen. Die ombouw doet het bedrijf nog steeds. De achterbank 
wordt er dan uitgehaald en er komt een laadvloer met tussenwand. Maar 
de fabrikanten komen nu ook met steeds meer elektrische bestelauto’s af-
fabriek. In de werkplaats staan al enkele elektrische bussen waaronder wat 
surveillancebussen die gebruikt worden door BOA’s en enkele servicevoertuigen 
van snellaadbedrijf Fastned; ASH doet de bedrijfswageninrichting, extra stroom-
voorziening en verlichting van de wagens. En er staan flink wat bestelauto’s van 
energiebedrijven. “Deze worden voorzien van bedrijfswageninrichting, maar ook 
zwaailampen en stroomvoorziening voor het uitvoeren van klussen op locatie. 
Het hele proces wordt voor de klant geregeld.”

Daarnaast levert de specialist ook kant en klare isolatiepakketten voor 
bestelwagens. Onder andere voor farmaceutische bedrijven. Maas:  
“Die isolatiepakketten bieden een hoge isolatiewaarde, waardoor de koelmotor 
efficiënter gebruikt kan worden. Vooral bij elektrische bussen telt elke kW, dus 
dat maakt echt een verschil.” Maas ziet dat de automotive markt momenteel 
enorm in beweging is. Zeker door de ontwikkelingen rondom elektrificatie van 
wagenparken, breekt er volgens hem een interessante tijd aan. “ASH Carrosserie 
heeft een uitgebreid aanbod en veel technische kennis in huis. Samen met 
operations, engineering en het salesteam gaan wij gericht de markt op en 
zoeken wij naar het juiste partnership met onze klanten. Daar maken wij 
het verschil.”

Foto: Bas Mooijaart (r), algemeen directeur is erg blij met de benoeming. “Roel werkt al 

ruim 12 jaar bij ASH Carrosserie en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ervaren 

accountmanager. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit de juiste stap is voor het bedrijf.”

Samen met de eindgebruiker zoeken we 
naar een betaalbare en werkbare oplossing 
die ook op de lange termijn voor een klant 
soelaas biedt
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Het einde van de leaseauto. 
Wat nu?
Files en klimaatdoelstellingen zorg-
den er vóór de coronacrisis al voor dat 
organisaties de mobiliteit van werk-
nemers onder de loep namen. Door 
de pandemie is er echter in rap tempo 
veel veranderd in de manier waarop 
we werken. Hét moment om nieuwe 
mobiliteitsvormen in te voeren en het 
pensioen van de leasebak aan te kon-
digen. Greenwheels geeft in een vers 
gepubliceerde whitepaper handvaten 
voor alternatieven!

Dankzij het thuiswerken en online 
vergaderen neemt de noodzaak van 
de leaseauto af. Dit heeft in 2020 al 
gezorgd voor een afname van het 

aantal zakelijk gereden kilometers met 
25% ten opzichte van 2019. Dat schept 
kansen op het gebied van mobiliteit. 
Want als werken op kantoor flexibeler 
kan, dan kan vervoer ook anders. In 
de whitepaper van (zakelijke) deelau-
toaanbieder Greenwheels alle aandacht 
voor flexibele mobiliteit. Een wens van 
menig werknemer tegenwoordig: voor-
al onder de jongere groep werknemers 
(tussen 26 en 35 jaar oud) blijkt echter 
dat ze de leaseauto helemaal niet zo 
belangrijk vinden. Slechts 10% van de 
medewerkers in Nederland neemt een 
leaseauto mee in de keuze om ergens 
te (blijven) werken.

Maar wat zijn de 
alternatieven voor de 
leaseauto van de zaak? 
Je kunt als bedrijf 
meer inzetten op de 
(elektrische) fiets, het 
OV of kiezen voor een 
pool met deelauto(‘s). 
Of een combinatie 
waarbij de werknemer 
een mobiliteitsbud-
get krijgt en zelf kan 
kiezen uit verschillen-
de mogelijkheden om 
zakelijke kilometers af te leggen. Naar 
een klant op een moeilijk te bereiken 
locatie of bij regenachtig weer kan de 

deelauto worden genomen. Bij mooi 
weer is de (elektrische) fiets een goede 
optie. Andrew Berkhout, directeur 
Greenwheels, verwacht dat deze mo-
biliteitsoplossing steeds populairder 
zal worden: “We zien een verschui-
ving van leaseauto’s naar een flexibel 
ingericht mobiliteitsbudget, waarbij 
medewerkers gebruik kunnen maken 
van verschillende modaliteiten. Denk 
aan de fiets, openbaar vervoer, slimme 
poolauto, scooter en deelvervoer.”

Kijk op www.trendsinautoleasing.nl 
om de whitepaper te downloaden.

AUMACON stelt  
verkoop- 
prognose  
neerwaarts bij
Door een cumulatie van actuele oor-
zaken past marktanalist AUMACON de 
verkoopprognose voor zowel perso-
nen- als bestelauto’s voor dit jaar in 
Nederland aan. 

Het gaat om draconische afboekingen. 
Enerzijds beïnvloedt de oorlogssituatie 
rondom Oekraïne de directe beschik-
baarheid van componenten voor de 
automobielindustrie, anderzijds leiden 
hogere grondstofprijzen tot oplopende 
inflatie en noodzakelijke prijsverho-
gingen. Nieuwe auto’s worden kortom 
schaars en de prijzen – ook die van 
occasions – zullen verder stijgen.
Deze nieuwe feiten komen bovenop de 
al eerder verwerkte effecten van de 
afnemende vraag naar zakelijke EV’s 
(fiscale verschraling) en de afgenomen 
mobiliteitsvraag (structureel thuiswer-
ken) tijdens en na corona. AUMACON 
prognosticeert op dit moment 315 
duizend nieuwe personenauto’s en 65 
duizend nieuwe bestelauto’s voor 2022. 
Voor personenauto’s moeten we 55 jaar 
terug voor een lager jaaraantal, bestel-
auto’s hoeven ‘maar’ terug naar 2015 
voor een nóg lager jaarresultaat.

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  
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Spuigroep boekte de laatste jaren successen als franchisenemer van de Europcar Mobility Group. Maar die laatste wordt nu 
verkocht en voor Spuigroep werd daarmee de horizon onzeker en is op zoek gegaan naar een nieuwe franchisegever. Dat werd 
AVIS Budget Group; de bestaande 42 Europcar-vestigingen worden nu allemaal omgekleurd naar Avis Budget. Daarmee is het 
merk Avis in een klap de grootste autoverhuurder in het land mét een sterke internationale poot. Nu is het aan Marc Beers en 
zijn team om de zakelijke markt te overtuigen hun flexibele mobiliteit via hen in te kopen. “Alles is daarvoor in huis”. 

Europcar-vestigingen worden Avis Budget… 

In één klap is Avis de grootste 
(professionele) autoverhuurder

Tijdens de coronacrisis waren er dus gesprekken tussen Spuigroep en 
het internationale AVIS. Want Spuigroep ging op zoek naar een nieuwe 
franchisegever na het bericht dat Europcar Mobility Group wordt verkocht aan 
een consortium bestaande uit Volkswagen AG (80 procent van de aandelen) de 
investeringsmaatschappij Attestor Limited (12 procent) en Pon Holding voor 
8 procent. Het huidige vestigingen-netwerk in Nederland, dat in 25 jaar tijd is 
opgebouwd, en waarmee men marktleider werd, blijft in handen van Spuigroep. 
“Voor de klant verandert er dan ook niets”, verduidelijkt Marc Beers. “Alle 
Avis-vestigingen zijn overgenomen inclusief al het personeel en auto’s en wordt 
samengevoegd met het bestaande Europcar netwerk, hetgeen ongekende 
mogelijkheden voor klanten biedt.”

Digitale check
Beers doelt in eerste instantie op het internationale netwerk van AVIS 
Budget. Amerikaanse zakenreizigers die op Schiphol landen zijn geneigd 
om zaken te doen met een Amerikaanse autoverhuurder. Alleen al omdat 
de Amerikaanse autoverhuurmarkt qua professionaliteit voorop loopt op de 
Europese concurrentie. “We kunnen nu 
Amerikaanse bedrijven die vestigingen 
hebben in Nederland benaderen 
waarbij we ze kunnen aansluiten op 
het wereldwijde netwerk van Avis met 
zo’n 6.000 locaties in 188 landen. Wij 
geven ze vaste prijzen die in alle landen 
gelden, een relatienummer waarmee 
ze alleen maar hun rijbewijs hoeven 
te laten zien om in de auto te stappen. 
De inname en uitgifte gaat volledig 
digitaal, compleet met digitale check 
van eventuele gebruiksschades op de 

auto’s. Voertuigen die maximaal 7 maanden oud zijn en waarbij alle categorieën; 
van personenauto tot bestelbus tot vrachtwagens te huur zijn.”

Avis Budget kan vooral ook een rol spelen om fleetowners de gewenste 
flexibiliteit te brengen in hun mobiliteitsbeleid. Daarbij gaat het verder dan alleen 
de inzet van huurauto’s in een vloot, en vooral door de landelijke dekking van Avis 
Budget is er altijd een vestiging in de buurt. Maar de auto kan ook binnen een 
paar uur worden afgeleverd op het werk of bij de werknemer thuis. Auto’s bij de 
ene vestiging ophalen en bij een andere achterlaten, is altijd zonder meerprijs. 
Beers: “En is de auto niet meer nodig; een belletje, mailtje of een klik via de 
website is genoeg om de auto af te melden waarna de auto naar wens opgehaald 
kan worden. En de rekening stopt als een gebruiker de auto afmeldt.

Uitdraai CO2-uitstoot
Daarbij behoort de rapportage die Avis Budget verstrekt aan haar zakelijke 
klanten tot één van de usp’s. Die zijn namelijk uitgebreid waarbij een klant altijd 
overzicht heeft hoeveel en waar de auto’s rondrijden. Zelfs een uitdraai van de 
CO2-uitstoot van de huurvloot hoort standaard bij de rapportages. “Ook hier doen 
we innames en uitgiftes digitaal waarbij je in de mailbox exact de staat van de 
auto ziet. Discussies over schades hebben we dan ook niet”, aldus Beers.
Die flexibiliteit levert Beers rechtstreeks aan fleetowners. Niet alleen de grote, 
maar ook kleinere parken worden bediend. En daar zit misschien wel de grootste 
groei. Beers: “Menig bedrijf wil uiteindelijk toe naar minder operationele 
leasecontracten. Daarvoor in de plaats zoekt men solide partijen die multi-
flexibele mobiliteit kunnen leveren. Wij kunnen ze daarin, met onze landelijke 
dekking en efficiënte processen, volledig ontzorgen. Bedrijven mogen dan in veel 
gevallen eerst aankloppen bij hun leasemaatschappij; die leveren ook huurauto’s. 
Auto’s die ze veelal weer van ons betrekken. Maar dan gaat toch een stuk van die 
flexibiliteit verloren. Soms kan het beter werken om rechtstreeks zaken met ons 
te doen. We laten het graag zien.”

AVIS Budget ook grootste autodeler?
Beers noemt ‘zijn’ Avis Budget gekscherend ook wel de grootste 
autodeler van Nederland. De autodeelbranche roept om het hardst dat 
het mobiliteit flexibiliseert en verduurzaamt. Maar Beers ziet vooral de 
deelauto’s lang stilstaan. En bezettingsgraad is alles in huurautoland. 
Een apart deellabel waarbij auto’s op een vaste plek gaan staan en 
wachten op klandizie, dat zal Avis Budget dan ook niet gaan doen. 
“Waarom ook? Aan stilstaande auto’s heb je niets; zijn ook niet beter voor 
het milieu. We krijgen ook wel aanvragen van bedrijven die voorheen 
werkten met leaseauto’s die als poolauto werden ingezet (al dan niet als 
deelauto) en waar diverse berijders gebruik van konden maken. Maar 
daar was altijd wel iets mee; van hondenharen op de stoelen van de 
vorige berijder, tot schades die niet werden opgegeven. Wij kunnen auto’s 
halen en schoon weer brengen waar dan ook in Nederland, de factuur 
gaat desgewenst naar de werknemer of werkgever, eventuele problemen 
lossen we meteen op. Bedrijven die met ons zaken doen, tonen ook 
een bepaalde verantwoordelijkheid richting hun medewerkers door 
ze in nieuwe auto’s voorzien van de nieuwste veiligheidstechnologieën 
te laten rijden. En werknemers profiteren ook van ons wereldwijde 
netwerk als hun werkgever een contract met ons heeft. Het is soms 
zelfs goedkoper om een huurauto in te zetten om naar Schiphol te reizen 
– en die vervolgens daar in te leveren – dan de eigen auto op de Lang 
Parkeerplaats te stallen.”
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Paul van der Leer is Supply Chain Director bij KwikFit en  
daarmee ook verantwoordelijk voor het inkopen van lease-
contracten én brandstof. Aangezien KwikFit duurzaamheid hoog 
op de agenda heeft staan, verandert zijn wagenpark continu. En 
dat zou kunnen zorgen voor een enorme berg aan administratie. 
“Maar met BP Fuel & Charge heb ik er geen omkijken naar.”

BP Fuel & Charge: één aanspreekpunt, één factuur, één overzicht, één oplossing

“ Een divers wagenpark vraagt  
om een andere aanpak”

Binnen KwikFit is Van der Leer verantwoordelijk voor inkoop van goederen en 
diensten en voor de bijbehorende logistieke stromen. Daar valt het inkopen van 
leasecontracten en brandstof ook onder. “Ik heb er een aardige lean methode 
voor gevonden; onze leasemaatschappijen nemen het grootste gedeelte van 
het beheer over. Onderhoud en bandenvervangingen gebeuren uiteraard in 
onze eigen werkplaatsen.” Van der Leer geeft aan dat hij voor wat betreft de 
leaseauto’s bewust geen verplicht merkenbeleid voert. “Ik wil dat iedereen 
tevreden is met zijn of haar auto. Mijn ervaring is: als je de auto laat uitkiezen die 
bij hem of haar past, dan is men er veel zuiniger op. Aan het eind van de looptijd 
krijg ik louter lovende berichten van de leasemaatschappijen, dat onze auto’s zo 
netjes ingeleverd worden. Kijk, als die auto’s aan het eind van de looptijd meer 
waard zijn, dan zien wij dat natuurlijk weer terug in onze exploitatie.”

Duurzaamheidsprincipe
KwikFit is een MVO-gecertificeerde organisatie die duurzaamheid hoog op 
de agenda heeft staan. Inmiddels is er zelfs een vestiging die helemaal CO2-
neutraal is en de komende jaren volgen er meerdere vestigingen. Van der Leer 
vervolgt: “Wij vinden het belangrijk om het duurzaamheidsprincipe actief uit te 
dragen en dat geldt zeker ook voor onze vloot van 65 leaseauto’s. Iedere nieuwe 
auto is bij ons een elektrische. In ons MVO-plan staat dat wij vanaf 2025 geen 
brandstofauto’s meer in het eigen wagenpark willen hebben.” De bereidheid 
onder de leaserijders van KwikFit – managers en een ambulante ploeg die 
de vestigingen in de regio bezoekt en ondersteunt – is groot te noemen. 
“De actieradius van de moderne EV’s volstaat eigenlijk in alle gevallen,” 
aldus Van der Leer. “Voor onze bedrijfswagens is dat nog een iets ander verhaal, 
die markt is simpelweg nog niet zo ver qua elektrificatie. Maar ik schat zo in dat 
het in 2022 heel anders zal worden.”

Totaaloplossing
Een veranderend en meer divers wagenpark vraagt vanzelfsprekend om een 
andere aanpak. Hier kwam bp om de hoek kijken. Al vele jaren hebben KwikFit 
en bp een sterke relatie samen en die band werd recentelijk alleen maar sterker 
toen BP Fuel & Charge werd geïntroduceerd bij Van der Leer. “Toen zij aangaven 
dat ze een totaaloplossing hadden voor tanken en laden, ongeacht of het 
wagenpark volledig op brandstof, volledig elektrisch of gemengd is, werd ik daar 
wel blij van. Hoe gemakkelijk is het om één aanspreekpunt, één factuur, 
één overzicht en dus één oplossing te hebben?” Voorheen kreeg Van der Leer van 
elke leasemaatschappij en van elke auto één brandstoffactuur en dat is nou niet 
bepaald efficiënt. Hij stelt: “Ik zei eerder al, ik wil het zo lean mogelijk houden 

en bp helpt me daar uitstekend bij. Ik kan niet anders dan heel erg enthousiast 
zijn. Het is extra mooi dat de thuislaadpalen voor de medewerkers direct met 
energieleverancier Vattenfall zijn te regelen. Wel zo helder en overzichtelijk. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij, en voor ons als KwikFit, de allerbeste 
oplossing is. Ik heb er geen omkijken naar, want bp regelt het allemaal 
uitstekend met Vattenfall. Ontzorgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

Van der Leer geeft aan dat hij beslist niet de enige is die met dit bijltje hakt. 
Veel meer wagenparkbeheerders hebben een divers wagenpark. Het lijkt 
misschien aantrekkelijk om versnipperd in te kopen, maar soms moet je 
besluiten om van dat principe af te stappen om een nog beter resultaat te 
behalen en om alles naar een hoger plan te tillen. Door versnipperd in te kopen 
kom je in mijn ogen nooit tot het maximale. En dat ik wel waar ik voor sta en ga; 
een langdurige relatie met één partij is beter dan hele kortstondige relaties met 
veel verschillende partijen.”

BP & Vattenfall Incharge
Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge Nederland: 
“De samenwerking van Vattenfall InCharge en bp biedt zakelijke klanten 
de mogelijkheid om de vloot van hun klanten te elektrificeren met behulp 
van een complete laadoplossing: thuis, op kantoor en onderweg. BP Fuel 
& Charge zorgt voor een volledige oplossing voor alle brandstoffen voor 
de beheerder, alles op één factuur en overzicht. De berijder heeft via de 
app publieke laadpunten en laadsessies inzichtelijk en met de laadpas 
kan een EV-rijder bij publieke palen in heel Europa de auto laden. De 
kosten voor het laden, thuis en onderweg, worden met Fuel & Charge 
automatisch vergoed. Vattenfall InCharge zorgt voor de installatie van de 
benodigde laadoplossing bij werknemers thuis en bij klanten op kantoor. 
Zo kan de beheerder de berijder laten laden tegen lage kosten. Met deze 
samenwerking stimuleren wij de overstap naar e-mobiliteit. Elektrificatie 
van de transportsector is één van de belangrijkste maatregelen om de 
klimaatdoelen te realiseren.”

BP Fuel & Charge
In zakelijke mobiliteit is tegenwoordig meer te kiezen dan ooit. 
Van de laatste elektrische modellen, een hybridevoertuig tot een 
bestelbus die op diesel rijdt. Dit maakt het er niet gemakkelijker op 
voor de wagenparkbeheerder die op deze manier legio facturen en 
aanspreekpunten behandelt. Met de eenvoud van BP Fuel & Charge 
betaal je alle energie van je wagenpark met maar één tankpas. Alle 
kosten komen op één factuur en je hebt toegang tot 1.500 tanklocaties 
en honderd procent van de Nederlandse publieke laadpunten. Ook de 
thuislaadpaal én het verrekenen van laadkosten met een medewerker is 
mogelijk. Kijk hier voor alle voordelen: www.bp.nl/fuel-charge.

 Het is extra mooi dat de thuislaadpalen  
voor de medewerkers direct met 
energieleverancier Vattenfall zijn te regelen 
Paul van der Leer, Supply Chain Director KwikFit
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ALD Private Lease biedt een compleet 
vernieuwde digitale oplossing, 
volledig gericht op de particuliere 
leaserijder. Met dit online platform 
biedt leasemaatschappij ALD 
Automotive een groot aanbod van 
zowel nieuwe als jong gebruikte 
private leaseauto’s. Het platform staat 
vanaf april online. 

Levertijden van nieuwe auto’s zijn door 
het wereldwijde chiptekort aanzienlijk 
langer. Doordat het platform ook veel 
occasion leaseauto’s biedt, kan het 
sneller voorzien in de groeiende vraag 

van consumenten. Lonneke van der 
Horst, marketing & strategy director 
van ALD Automotive: “De langere 
levertijden van nieuwe auto’s door het 
chiptekort heeft voor een versnelde 
ontwikkeling van het platform gezorgd. 
We bieden een ruim aanbod van jong 
gebruikte leaseauto’s. Het grote 
voordeel van de auto’s is dat deze 
hooguit vier jaar oud zijn, altijd goed 
onderhouden zijn en vooral wél snel 
geleverd kunnen worden omdat we 
niet afhankelijk zijn van de levering van 
autofabrikanten.” 

Daarnaast biedt ALD Private Lease 
consumenten meer keuzevrijheid door 
het grote aanbod nieuwe en occasion 
leaseauto’s van verschillende merken 
en modellen. Consumenten kunnen 
uit verschillende looptijden kiezen en 
hun eigen servicepakket samenstellen 
met verzekeringen, winterbanden 
en een eigen risico. De particulieren 
kiezen hun leaseauto online uit, sluiten 
het contract online af en vervolgens 
wordt de auto bij de klant op locatie 
afgeleverd. Private leaserijders 
beoordelen ALD Automotive in de VZR-
verkiezing Beste leasemaatschappij 

als eerste met een gemiddeld 
rapportcijfer van 8,5. “We hebben dus 
een reputatie hoog te houden. Met het 
vernieuwde ALD Private Lease bieden 
we een online omgeving die heel erg 
gebruiksvriendelijk is, waar de private 
leaserijder centraal staat en we hem 
of haar van alle persoonlijke advies en 
service kunnen voorzien die zij nodig 
hebben.” 

ALD Automotive vernieuwt  
Private Lease Platform

VZR: werkge-
vers strenger 
in CO2-uitstoot 
leaseauto
Uit het recente mobiliteitsonderzoek 
kan geconcludeerd worden dat de 
autoregelingen omtrent CO2-uitstoot 
strenger zijn geworden, meldt VZR. 
Het aantal zakelijke rijders dat in de 
autoregeling te maken heeft met een 
verplichte EV als leaseauto is met 5% 
toegenomen.

Die verduurzaming heeft impact op de 
keuzevrijheid van werknemers binnen 
de autoregeling. In 2021 gaf 45% van 
de zakelijke rijders aan binnen de 
autoregeling te maken te hebben met 
een beperking op het aantal grammen 
CO2 dat de auto mag uitstoten. Dat 
is een lichte stijging ten opzichte van 
2020, waar 44% van de berijders hierin 
beperkt werd. Uit het onderzoek blijkt 
verder dat 11% van de respondenten 
een EV moet kiezen, dit was in 2020 
nog 6%. 12% valt in de 1-100 gram, 
dit was in 2020 nog 10%. Het groot-
ste verschil is te zien in de categorie 
111-120 gram. Was dit in 2020 nog 
27%, in 2021 is dit verminderd naar 
19%. Hiermee is duidelijk te zien dat 
de eisen rondom CO2-uitstoot van een 
auto toenemen.

Wat betreft EV’s: 81% van de zakelijke 
rijders mag voor een EV kiezen. Dit 
was in 2020 nog 75%. Wel zijn er in 
2021 net zoals in 2020, bij 32% van 
deze berijders voorwaarden verbon-
den aan deze keuze. Zo moet de EV 
binnen het budget moet vallen. Wat 
een EV minder aantrekkelijk maakt 
zijn de overige voorwaarden die bij de 
keuze voor dit type auto komen kijken. 
Zo moet 20% van de zakelijke rijders 
zelf zijn laadpaal verzorgen, 18% mag 
maar een maximaal aantal kilometers 
per dag maken en 7% geeft aan de EV 
verplicht mee te moeten nemen bij 
een uitdiensttreding.

Profiteer 
nu van de 

DKV 
tankkaart 

                                voor auto’s en 
                        bestelwagens

Meer weten? 
Bel of App 0252 360 394

Tanken, laden en 
klimaatneutraal op weg

YOU DRIVE, WE CARE.
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Kosten, duurzaamheid en veiligheid. Dat zijn doorgaans de 
pijlers van een autobeleid. Maar het zijn ook de thema’s van 
bandenspecialist Euromaster. Want autobanden hebben 
grote invloed op deze drie pijlers. Mike Wesselink, key 
accountmanager lease van Euromaster, heeft bovendien een 
missie: de strijd tegen onderspanning! Onderspanning vormt 
namelijk een bedreiging voor de drie pijlers. Wesselink over 
de bandenbus, waarom one-stop-shopping niet altijd een goed 
idee is en het gepatenteerde Masterwheel!

Euromaster breidt mobiele services uit

De ‘band’ tussen 
autobeleid, kosten, 
duurzaamheid en 
veiligheid

Euromaster is één van de belangrijkste Europese spelers op de banden- 
en (klein) onderhoudsmarkt. In 17 Europese landen actief met ruim 2.300 
vestigingen. Alleen in Nederland zijn er al 82 eigen vestigingen en nog eens 30 
zogenaamde lease servicepoints. Een goede landelijke dekking met een goed 
geolied serviceapparaat eromheen. En met dat laatste wil Wesselink meer 
verschil gaan maken in de markt. Maar daarover later meer.

Op het moment van het interview bevinden we ons midden in de wisselweken. 
Topdrukte dus bij de Euromaster vestigingen. Waarbij het meteen laat zien hoe 
efficiënt de processen zijn ingericht om in korte tijd al die leaserijders te voorzien 
van hun zomerbanden. Euromaster werkt voor iedere leasemaatschappij 
weer met hun eigen afspraken en normeringen. Soms gaat het zover dat een 
leasemaatschappij precies bepaalt welk merk band bij welke bandenmaat 
moet worden gemonteerd. “Voor alle leasemaatschappijen waarmee wij 
samenwerken, hebben wij in ons bandenbeheer programma,  de staat van de 
banden en de profieldiepte inzichtelijk  zodat we per kenteken weten hoe we het 
proces van de komende bandenwissel moeten inrichten. En banden die over zijn 
van auto’s die uit een leasecontract zijn, de zogenaamde vrije-voorraadbanden, 
kunnen we  herinzetten, uiteraard als deze nog in goede staat zijn. Zo gebruiken 
we het door de leasemaatschappijen ingekochte rubber optimaal. Dat scheelt 
kosten en is goed voor het milieu”, aldus Wesselink. 

Mobiele service met vloot van 165 voertuigen
Maar steeds meer wissels worden ook op locatie gedaan door de bandenbussen 
van Euromaster. Die service heeft Euromaster eveneens tot in de puntjes 
georkestreerd. Het wordt gedaan voor zowel gele als grijze kentekens. Met name 
die laatste groep is gebaat bij zo weinig mogelijk stilstand. Fleetowners vragen 
er vaak om bij hun leasemaatschappijen, weet Wesselink. “Zojuist nog deed een 
fleetowner het verzoek aan zijn nieuwe leasemaatschappij om de mobiele service 
van Euromaster te integreren in de dienstverlening. Dat hebben we vervolgens 

met twee drukken op de knop voor die 
leasemaatschappij geregeld.”

Wesselink ziet Euromaster 
steeds meer als verlengstuk van 
leasemaatschappijen werken. De 
processen aan de achterkant zijn 
efficiënt geregeld: alle vestigingen 
worden gestuurd vanuit het 
hoofdkantoor vanuit Deventer, waarmee 
er dus ook één aanspreekpunt is voor 
de zakelijke klant. Wesselink ziet dat 
er nu meer vraag uit de markt komt 
naar mobiele services, breder dus 
dan alleen bandenwissels. Zo heeft 

Euromaster haar pechhulp nu uitgebreid. Het garandeert klanten met lichte 
bedrijfsvoertuigen dat ze binnen no time weer mobiel zijn na bandenpech. 
Belangrijk onderdeel bij die service is het zogenaamde Masterwheel. Wesselink: 
“Dit Masterwheel past onder 90 procent van alle lichte bedrijfsvoertuigen. Ter 
plekke monteren we het Masterwheel, waarna de bezorgdienst of installateur 
zijn route veilig kan vervolgen. De berijder hoeft dus niet direct naar de 
Euromaster vestiging te rijden; de bestelauto kan gewoon weer op pad. Op een 
voor de klant geschikt moment verzorgen wij vervolgens de bandenwissel, dit 
kan zowel op de vestiging naar keuze of op locatie met de bandenbus.

Onderspanning
Dit Masterwheel is door Euromaster zelf ontwikkeld, de techniek is 
gepatenteerd. Maar de bandenbus kan meer. Het helpt nu bijvoorbeeld een grote 
leasemaatschappij om alle auto’s te voorzien van telematica om de voertuigen 
‘connected’ te maken. Die systemen worden dus ter plekke ingebouwd. En 
Wesselink krijgt steeds meer aanvragen voor het uitvoeren van inspecties 
aan bijvoorbeeld deelautovloten. Niet alleen schades aan banden – en het 
weer op spanning brengen van de band! – maar ook het signaleren en melden 
van schades aan het voertuig: cruciaal bij deelauto’s is inzetbaarheid en dus 
reductie van de stilstand! Die service wordt nu breed uitgerold. Want – en 
dat is het onderliggende probleem – auto’s komen steeds minder vaak in de 
werkplaats voor onderhoud. Elektrische auto’s helemaal. Terwijl jaarlijks 
onderzoek altijd weer aantoont dat onderspanning van banden een probleem 
is bij wagenparken. “Onlangs heeft het ministerie van I&W nieuwe cijfers 
gepubliceerd: twee derde van de voertuigen heeft onderspanning en bij een 
vijfde is zelfs sprake van serieuze onderspanning. Dat betekent ruim 25 
procent minder lucht dan voorgeschreven, wat resulteert in 5 procent meer 
brandstofverbruik (en dus meer CoO2-uitstoot) en tot wel 40 procent meer 
bandenslijtage. Dit besparingspotentieel kan Euromaster perfect managen 
middels voertuiginspecties: op locatie voeren wij periodiek bandeninspecties uit, 
pompen wij bij en dragen wij zo zorg voor veilige, kostenbewuste en duurzame 
mobiliteit.”

Het toont volgens Wesselink ook aan dat leasemaatschappijen wat betreft 
banden af moeten van de one-stop-shopping gedachte. Want de processen lopen 
niet parallel aan elkaar. Als er onderhoud moet worden uitgevoerd aan de auto, 
is dat bijna nooit het moment dat banden ook aan vervanging toe zijn. “Soms zie 
je dat banden maar vervangen worden omdat de auto toch binnen staat bij de 
dealer. Dat is kostbaar en slecht voor het milieu. Bij Euromaster hebben we het 
nu zo flexibel ingeregeld dat onze (mobiele) services perfect aansluiten bij de 
pijlers onder ieder goed autobeleid: kosten, duurzaamheid en veiligheid.”

Dit besparingspotentieel kan 
Euromaster perfect managen middels 
voertuiginspecties: op locatie voeren wij 
periodiek bandeninspecties uit, pompen 
wij bij en dragen wij zo zorg voor veilige, 
kostenbewuste en duurzame mobiliteit
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De markt voor professionele bestelwageninrichtingen 
is nog altijd groeiend, ook in de fleetmarkt met grote 
(bestel)wagenparken zijn er nog bedrijven die ‘om’ 
gaan. Elektrisch rijden, veiligheid voor de chauffeurs, 
efficiency in voorraadbeheer; de redenen zijn divers – het 
is bijna een ‘must have’, weet Frans van Diepeningen van 
bedrijfswageninrichter bott. Een inkijkje in de wondere wereld 
van de inrichters; over het ‘veilige huwelijk’ tussen inrichting 
en bestelauto en waar de ene popnagel de ander niet is…

Bott: Alles wat aan extra gewicht moet worden meegetorst is een probleem

Een bedrijfswageninrichting als ‘must have’

Bott is in Nederland een van de grootste producent van bestelwageninrichtingen. 
Het van oorsprong Duitse bott is ook een grote internationale speler met een 
stevige positie in thuisland Duitsland waar het bijvoorbeeld ook de kundendienst 
van Mercedes en Audi tot haar klanten mag rekenen. In Nederland maken vele 
grote fleetowners als bouwondernemingen, energiebedrijven, installateurs en 
overheid gelieerde bedrijven als defensie en politie gebruik van bott. 

En er zijn wel degelijk verschillen tussen de fabrikanten van inrichtingen, 
benadrukt Van Diepeningen. Zo is bott helemaal overgestapt op het lichtere 
aluminium voor de productie van de kasten en lades. Het bedrijf lijkt zo beter 
voorgesorteerd op elektrisch rijden waar gewicht een grote rol speelt. Hoewel 
Van Diepeningen daarbij tevens opmerkt dat  dit niet altijd het geval is, maar dat  
er ook “heel veel bedrijven worstelen met de 3500 kilo die een bedrijfswagen in 
totaal mag wegen. Alles wat aan extra gewicht moet worden meegetorst is een 
probleem. Elektrisch of niet”

Het ‘huwelijk’
Maar een belangrijk ander verschil met de concurrentie is, volgens Van 
Diepeningen, de andere zienswijze op het goed inbouwen van de inrichting. 
Veiligheid dus. Bott werkt daarbij samen met professionele inbouwers. Al deze 
inbouwers in het netwerk werken exclusief voor bott en het personeel wordt 
door Bott zelf opgeleid. En dat laatste is eveneens uniek in de branche. Van 
Diepeningen: “Waar anderen genoegen nemen met het uitdelen van certificaten, 
nemen wij alle inbouwers standaard mee voor een driedaagse cursus naar de 
fabriek in Duitsland. Daar worden ze getraind en precies geleerd hoe veilig je 
een inrichting moet inbouwen volgens de ons gestelde inbouwvoorschriften. 
Want een inrichting mag dan wel gekeurd zijn, net als het voertuig waar het 
moet ingebouwd worden, het gaat om het ‘huwelijk’; het samengaan van de 
twee. Welke popnagels gebruik je, welke bouten, hoe monteer je de vloer en 
de volgplaten? Richtlijnen die we onder andere hebben geleerd van de vele 
botsproeven die we zelf uitvoeren. Dan leer je uiteindelijk het verschil tussen het 
gebruik van een open aluminium popnagel en een gesloten stalen variant. Een 
carrosserie tordeert altijd enigszins bij rijden over drempels en het parkeren met 
een wiel op de stoep. Dan moeten de verbindingen wel houden en dus moet je op 
bepaalde plekken de juiste popnagel gebruiken.”

Volgens Van Diepeningen zijn de 
vele (service)monteurs en andere 
beroepsgroepen die met een Bott-
inrichting rondrijden ronduit trots op 
hun bus. Terwijl de prijzen van bott 
niet hoger liggen dan de concurrentie, 
benadrukt hij. Maar anno 2022 komt 
er eigenlijk meer bij kijken dan puur 
het leveren en veilig monteren van 
een inrichting. Van Diepeningen ziet 
zichzelf meer en meer als schakel 
in het hele voorraadbeheer van zijn 
klanten en in het effectiever inzetten 
van het (service) wagenpark. Dat 
begint doorgaan met het ‘leegtrekken 
van een bestelwagen’, zoals hij 
het noemt. “Als je er alles uithaalt, 
dan is gemiddeld 30 procent van de lading die men iedere dag weer meetorst 
overbodig. Men neemt nu eenmaal graag wat extra mee voor het geval dat… en 
de ene werknemer heeft weer andere voorkeuren dan de ander. Goed eenduidig 
voorraadbeheer en het slim inzetten van chauffeurs waarbij wordt gekeken 
welke het best past bij de klus. Daarin zit het verschil; dan kan je bijvoorbeeld 
in veel gevallen uit met een kleinere auto. De kosten die het allemaal bespaart 
wegen niet op tegen de eventuele nadelen. Zelfs als je een taxi laat aanrukken 
omdat blijkt dat je bijvoorbeeld dopsleutel 13 niet bij je hebt, dan nog is slim 
voorraadbeheer stukken goedkoper.”

‘Omdenken’
Dit ‘omdenken’ in de markt ziet Van Diepeningen momenteel volop gebeuren. 
Vaak omdat een bedrijf strenge CO2-normen heeft gesteld en waarbij het 
eventueel gaat omschakelen naar elektrisch rijden. Die momenten kan je mooi 
aangrijpen om nieuwe spelregels op te stellen rondom gebruik van de (service)
bus. Bott zelf komt binnenkort ook met een voorraadbeheer-softwarepakket 
waar alle onderdelen kunnen worden gescand en werknemers te alle tijden het 
overzicht hebben wat ze in de auto meetorsen. Het biedt ook ruimte voor meer 
‘klant-gerelateerde oplossing’ waar bott vanouds goed in is. Daarbij hoort ook 
het proces achter de hele inbouw regelen voor de klant. Momenteel worden 
de nieuwe, elektrische bestelauto’s van een landelijke telecom aanbieder 
voorzien van een bott-inrichting. “Waarbij wij eigenlijk de hele aflevering van 
de auto’s voor onze rekening nemen: van belettering tot en met een nul-beurt, 
van inrichting tot de aflevering. Wil de klant er een feestje van maken tijdens 
de aflevering, waarbij je natuurlijk ook de chauffeurs vrij moet plannen in een 
bepaald dagdeel, dan zorgen we daarvoor. Inclusief locatie. Eigenlijk doen we 
tegenwoordig steeds meer aan dergelijk fleetbeheer naast het puur leveren en 
veilig monteren van de inrichting. Creativiteit gaat samen met veiligheid van het 
inrichten van een bedrijfswagen!”

www.bott.nl

Als je er alles uithaalt, 
dan is gemiddeld 30 procent van 

de lading die men iedere dag 
weer meetorst overbodig.
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Digitalisering heeft een vlucht genomen bij ABS Autoherstel; 
al voor corona was de schadeketen er volop mee bezig. 
Binnenkort komt een nieuw schademeld-platform live. Het 
moet zorgen voor meer efficiency en duurzaamheid – en 
uiteindelijk bijdragen aan wat branchebreed (inclusief de 
klanten van schadeherstellers) inmiddels wordt erkend: het 
belang van kwaliteit van het herstel aan de immer complexer 
wordende (elektrische) voertuigen. “De markt schreeuwt om 
kwaliteit”, aldus Nico Stolk, directeur van ABS Autoherstel.

Dat laatste was in het verleden zeker niet altijd vanzelfsprekend, toen prijs nog 
de boventoon voerde in schadeherstelland. Branchevereniging FOCWA moest 
soms ‘waarschuwen’ voor prijserosie en de gevaren die slecht herstelwerk voor 
berijders kon betekenen. Anno 2022 is die discussie een stuk anders, zegt Stolk. 
“Alle partijen onderkennen inmiddels wel de waarde van goed schadeherstel aan 
de huidige, complexe auto’s. Zo lang je maar transparant en op basis van data 
kan aantonen wat de consequenties kunnen zijn van een bepaalde schade.”

En ABS beschikt inmiddels over een ‘enorme bak’ met data. De keten was er 
vroeg bij toen bijvoorbeeld Tesla de zakelijke leasemarkt veroverde. Van die 
vroeg opgedane kennis en investeringen in bijvoorbeeld gereedschappen en 
deskundigheid, profiteert de keten nu de zakelijke leasemarkt in hoog tempo 
elektrificeert. Maar het is vooral de combinatie met ABS’ visie op ‘totaalherstel’ 
die eraan bijdraagt, benadrukt Stolk. Die visie komt erop neer dat binnen de 
ABS-keten (81 vestigingen) klanten en opdrachtgevers de zekerheid krijgen dat 
elke schade – ongeacht merk, soort en grootte – op de juiste plek, met de juiste 
mensen en op de meest efficiënte manier gerepareerd wordt met behoud van 
geldende (fabrieks-)garanties. “En alle stappen in het herstelproces worden 
inzichtelijk gemaakt, digitaal vastgelegd en onderbouwd met foto’s en al. Ik heb 
onze werkplaats al eens eerder vergeleken met een open keuken waarbij het 
publiek over de schouders kan meekijken met de schadehersteller. Een totaal 
andere manier van werken voor onze schadeherstellers.”

Digitale afspraken voor herstel
Het schadetraject begint natuurlijk met de inname van de auto. Beter gezegd, 
met de digitale inname voorzien met foto’s en al. Dat met foto’s gebeurt 
al enige tijd bij ABS – het voorkomt in veel gevallen een extra rit naar de 
schadehersteller. Maar straks gaat het verder: bij het nieuwe schademeld-
platform wordt een koppeling gemaakt met een calculatiemodule waardoor er 
meteen inzichtelijk wordt wat er moet gebeuren en de berijder kan dan direct, 
digitaal, een afspraak inplannen voor het herstel. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met beschikbare capaciteit en specialisaties binnen het netwerk. 
ABS experimenteert momenteel nog met dit platform maar Stolk verwacht dat 
het binnenkort live gaat. 

Dat betekent dus een volledig digitale afspraak voor herstel waarmee ook 
een kwart van de kilometers wordt bespaard van ritten tussen klant en 
schadehersteller omdat de klant niet meer naar de vestiging hoeft te komen 
voor de intake. Daarmee voldoet deze aanpak ook aan de steeds strengere eisen 
op het vlak van duurzaamheid, tegenwoordig een harde eis van bijvoorbeeld 
leasemaatschappijen en verzekeraars. Wat die duurzaamheid betreft: 
ABS heeft zich begin 2020 aangesloten bij het duurzaamheidslabel Erkend 
Duurzaam dat deel uitmaakt van het branchebrede duurzaamheidsprogramma 

van RAI Vereniging, BOVAG, Vereniging FOCWA Schadeherstel en STIBA dat 
wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). De audits 
voor Erkend Duurzaam zijn geïntegreerd in de jaarlijkse KIWA audits voor 
de ketencertificering. In 2015 werd ABS Autoherstel al voor de eerste keer 
ketenbreed gecertificeerd voor verschillende kwaliteitsnormen. Het was hiermee 
de eerste schadeherstelketen in Nederland die op deze uitgebreide wijze 
haar kwaliteit heeft geborgd. Inmiddels heeft de keten ook de opvolgingsaudit 
doorstaan voor de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en BOVAG 
Erkend Schadeherstel.

Kracht van eigen netwerk
Maar Stolk benadrukt ook het belang van de intrinsieke motivatie van de 
vestigingen op het gebied van duurzaamheid. De initiatieven op dat vlak zijn 
talrijk: van het gebruik van zonnepanalen en het gebruik van LED-verlichting 
tot het experimenteren met luchtdrogende lakken en het in gebruik nemen 
van elektrische auto’s in de leenvloot. Daarbij gaat er binnenkort een nieuw 
leer- en kennisplatform live (zie kader) gericht op kennisdeling binnen de 
81 vestigingen van ABS. “Als iemand in Groningen iets ontdekt voor een 
beter aanpak van een specifieke schade, wordt dat direct gedeeld onder alle 
schadeherstellers. Die kennisdeling gebeurt natuurlijk al langer, maar je moet 
het steeds beter kunnen faciliteren.”

Die kennis in de groep ziet Stolk als de grootste usp van ABS. Het maximale 
gebruik maken van het netwerk, dat ziet hij als de beste manier om de 
uitdagingen van de markt aan te blijven kunnen. Het grote voordeel van een 
keten als ABS is dat het tevens de kennis en kunde heeft om het werk uit te 
voeren, hoe complex en moeilijk ook. Dat in tegenstelling tot andere digitale 
schadeherstelplatformen die zelf niet over de handjes beschikken. Stolk: 
“Handjes bovendien op verschillende niveaus en deskundigheid. Dat is de kracht 
van een netwerk met ‘eigen handjes’.”

Het grote voordeel van een keten als  
ABS is dat het tevens de kennis en  
kunde heeft om het werk uit te voeren,  
hoe complex en moeilijk ook.

Schadeherstel: 
de markt schreeuwt 
om kwaliteit!

ABS Autoherstel lanceert online leer- en kennisplatform
ABS Academy is gestart met een eigen online leer- en kennisplatform. 
Het is bedoeld om de kennis en kunde van de medewerkers te verbeteren, 
op een laagdrempelige manier. Via het platform zijn officiële opleidingen 
en trainingen te volgen. Maar er is ook ruimte voor eigen content. Met het 
platform kan direct informatie worden gedeeld met alle medewerkers; van 
autospuiters tot plaatwerkers en van autoschadetechneuten tot mensen 
op de frontoffice. De specifieke informatie komt terecht bij de juiste groep 
mensen. “Door de leerstof persoonlijk te maken en de taaie stof om te 
zetten in leuke nieuwsitems, prikkelen we hun nieuwsgierigheid”, zegt 
Nico Stolk. “We delen hier dus ook wanneer er een nieuwe bijzondere auto 
of een speciale soort verf op de markt is gekomen. Het moet interessant 
en leerzaam zijn, maar we willen het vooral leuk maken.”Daarnaast doen 
de meeste medewerkers binnen ABS Autoherstel jaarlijks opleidingen om 
hun kennis op peil te houden. Dat zit nu gekoppeld aan het kennisplatform. 
“De technische ontwikkelingen in auto’s gaan zo snel, dat de opleiding die 
je vorig jaar hebt gedaan vandaag al niet meer relevant is. Certificaten zijn 
dan ook maar een bepaalde periode geldig. We moesten dus op zoek naar 
een manier waarop onze medewerkers zichzelf 24/7 kunnen ontwikkelen”, 
aldus Stolk. Medewerkers kunnen op elk moment van de dag inloggen 
op hun account via een pc of tablet. Op het dashboard kunnen ze hun 
voortgang zien, dus welke leermodules ze al hebben voltooid en welke ze 
nog moeten afronden. De leidinggevende of vestigingsmanager beheert de 
accounts en kunnen op deze manier de ontwikkeling monitoren van hun 
medewerkers. “Het belangrijkste is dat de medewerkers er plezier in gaan 
hebben om de leermodules af te ronden. Daarom zijn deze onderverdeeld 
in korte leerpaden die ze in hun eigen tempo kunnen volgen. De leerstof 
kan bestaan uit een foto, video, vragenlijst of een kort stukje tekst.”

Nico Stolk
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Dat de leaseprijs an sich niets zegt over de uiteindelijke kosten van een leaseauto gedurende de looptijd van een 
contract, moge bekend zijn. Toch verbaast het Floris Mulder en René Meijer, oprichters van debesteleasedeal.nl, nog 
steeds hoe summier de leaseoffertes van leasemaatschappijen zijn en daarom hoe lastig en tijdrovend het is om deze 
offertes goed met elkaar te vergelijken. Daarom nu debesteleasedeal.nl die als een Booking.com de leasemarkt voor 
de klant transparant maakt.

“ Zo regel je het beste  
leasecontract voor een wagenpark!”

Leasevergelijkers en lease-intermediairs zijn er in alle soorten en maten, 
maar waar het debesteleasedeal.nl om gaat, is om het vergelijken van vooral 
de voorwaarden van de verschillende leasemaatschappijen. Want dáár zit het 
verschil tussen een goede en slechte leasedeal, benadrukt Floris Mulder, gepokt 
en gemazeld in de leasebranche. “We hebben een uniek vergelijkingsplatform 
ontwikkeld dat onafhankelijk leaseoffertes op het gebied van operational lease, 
financial lease, occasion lease en shortlease vergelijkt op basis van prijs én 
voorwaarden. Binnen 48 uur ontvangt de ondernemer of wagenparkbeheerder 
gratis een volledig overzicht van alle ontvangen leaseoffertes.”

Het onafhankelijke vergelijk van de leasevoorwaarden gebeurt op zo’n 30 punten, 
waarbij zaken als hoe een leasemaatschappij omgaat met inleverschade, welk 
eigen risico er wordt berekend (en of dit gedurende het contract kan worden 
verhoogd!), wat het beleid is omtrent afkoop van een leaseauto, of er sturing is bij 
onderhoud en bandenwissel en hoort daar wel of geen vervangend vervoer bij? 
“Als je naar de voorwaarden kijkt, zie je al snel het verschil in servicegraad van 
leasemaatschappijen. En die verschillen zijn flink”, zegt René Meijer. “Natuurlijk 
speelt prijs een rol wanneer je een bedrijfswagen of een auto gaat leasen, maar 
in de voorwaarden staan de afspraken die uiteindelijk de kosten over de gehele 
duur van het contract bepalen.”

Lange levertijden
Daarbij is debesteleasedeal.nl geen online prijsvergelijker die alleen het 
platform online zet en zich verder niet bemoeit met haar klanten. Integendeel. 
Het bedrijf, dat hard werkt aan een landelijke dekking met leaseadviseurs (zie 
kader), werkt als een onafhankelijke intermediair waarbij het belang van de 
klant voorop staat. Ofwel: het staat de klant met raad en daad bij. Juist in deze 
mobiliteitstransitietijden – en waarbij de branche nu vooral wordt geplaagd 
door enorm lange levertijden van nieuwe (bestel)auto’s – ziet Mulder dat als 
belangrijke meerwaarde. “We geloven ook niet in het zelf calculeren van een 

Floris Mulder (l) en René Meijer, oprichters van debesteleasedeal.nl 

leaseauto; dan worden er auto’s met opties/accessoires besteld die of niet 
leverbaar zijn of een wachttijd hebben van een jaar of zelfs langer. Wij kennen de 
weg in mobiliteitsland, hebben korte lijntjes met bijvoorbeeld autobedrijven die 
voor ons jong gebruikte auto’s importeren. En weten welke elektrische auto’s er 
nog met 12 of zelfs 8 procent bijtelling te krijgen zijn.”

Het hele aanvraag- en besteltraject wordt dus door debesteleasedeal.nl gedaan. 
Voor bedrijven zelf een enorm tijdrovende klus en die zijn er dan ook blij mee 
dat dit uit handen wordt genomen. Als een werknemer toe is aan een nieuwe 
of eerste leaseauto, dan handelt het team van debesteleasedeal.nl de volledige 
communicatie met de berijder af in overeenstemming met de bepalingen in de 
leaseregeling. Bij het ontbreken van een goede leaseregeling, kan die eveneens 
in samenwerking worden opgesteld. Want een goede leaseregeling is een 
belangrijke basis, benadrukt Meijer. Helemaal bij een elektrische leaseauto 
met bijbehorende laadpaal voor de medewerker thuis. “En natuurlijk wijzen we 
leaserijders erop dat bepaalde auto’s of accessoires misschien niet zo slim zijn 
om te bestellen. Je ziet werkgevers zich steeds meer richten op courante auto’s, 
eventueel flexibel inzetbaar voor een grote groep mensen. Vaak kunnen wij als 
onafhankelijke partij de vraag beter sturen dan de baas zelf. Hoewel die laatste 
uiteraard leidend is in wat wel en niet mag”.

Bestaande leveranciers
Momenteel heeft debesteleasedeal.nl een samenwerking met een 15-tal 
leasemaatschappijen. Ook hierin is het vergelijkingsplatform groeiende. 
Het verdienmodel van debesteleasedeal.nl bestaat uit een commissie per 
afgesloten leasecontact de klant betaald dus niets voor de dienstverlening. 
Deze commissie wordt bij de aanvraag bepaald en is voor iedere 
leasemaatschappij gelijk, hierdoor heeft debesteleasedeal.nl geen financiële 
voorkeur voor een leverancier. De samenwerking met de leasebranche is groot; 
Mulder ziet dat leasemaatschappijen hun voorwaarden soms aanpassen om 
beter te scoren in de calculaties. Dit komt dan weer ten goede voor de klant en 
hiermee maken we de markt beter.

Ook bestaande leaseleveranciers van bedrijven kunnen overigens worden 
opgenomen. Want een ‘beste deal’ kan ook een deal zijn waar de klant bereid is 
10 euro per maand per auto meer te betalen omdat er bijvoorbeeld een lange 
vertrouwensrelatie is opgebouwd of extra services worden geleverd. “Elke 
leasemaatschappij kan op ons platform; de klant bepaalt dat feitelijk. We hebben 
net een bedrijf uit Assen aangesloten dat met twee leasemaatschappijen werkt. 
Wij handelen daar nu alle aanvragen af en de leasemaatschappij kan in zijn 
eigen portal zien welke bestellingen er zijn en welke er ook niet zijn doorgegaan. 
Want ook die vraag krijgen we vaak binnen. Leasemaatschappijen willen weten 
waarom een deal niet is doorgegaan. Blijkbaar niet de beste deal…”

debesteleasedeal.nl: landelijk dekkend  
netwerk en wagenparkbeheer
Met het hoofdkantoor in het Groningse Eelde werkt debesteleasedeal.
nl hard aan het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van 
onafhankelijke leaseadviseurs, VNA gecertificeerd. De eersten hebben 
zich al aangesloten. Daarnaast is er de samenwerking met BOX 
Wagenparkbeheer voor bedrijven die hun volledige beheer willen 
uitbesteden. Maar het is vooral debesteleasedeal.nl die momenteel 
hard groeit. In 2019 opgericht en vorig jaar gingen er al ruim 300 orders 
door het softwarevergelijk. De eerste drie maanden van dit jaar laten 
wederom een sterke versnelling van die groei zien. Daarom nu ook veel 
aandacht voor het zoeken naar de juiste mankracht, zegt Meijer. “Want 
hoewel debesteleasedeal.nl eenvoudig werkt, is het natuurlijk wel van 
belang om eerst je eisen en wensen te bepalen en af te stemmen op 
de bedrijfsvoering. Ook is het advies tegenwoordig breder dan alleen 
welke auto en/of bedrijfswagen: ook zaken als bijtelling, laadpalen, 
berijdersregeling enzovoort, komen aan bod.” Iedere zelfstandige 
leaseadviseur is actief in zijn / haar eigen rayon rond zijn woonomgeving, 
local hero principe. Het hoofdkantoor zorgt voor commerciële 
ondersteuning, de volledige marketing en branding,  doorontwikkeling 
van het vergelijkingssoftware, afspraken met leasemaatschappijen en 
persoonlijke coaching. Alle ‘randzaken’ worden geregeld, zoals Meijer het 
zegt. “Zodat de leaseadviseur zich kan focussen op hetgeen waar hij of zij 
energie van krijgt en leuk vindt om te doen: sales, relatiebeheer en de klant 
volledig ontzorgen in zijn of haar mobiliteitsbehoeften.”
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De leaseprijzen bij de top-10 universele 
leasemaatschappijen zijn bijzonder 
concurrerend te noemen, zeker als je 
daarbij de premium pricing-positie in 
ogenschouw neemt

Mercedes heeft in het premiumsegment inmiddels by far het grootste gamma elektrische auto’s. En elektrische mobiliteit wint 
juist aan momentum in het luxe segment, benadrukt Marnix Kraaijmes, Manager Corporate Sales Mercedes-Benz Cars. Nieuwe 
modellen blijven zich aandienen, waaronder de net geïntroduceerde EQB en de orderboeken voor de EQE zijn inmiddels ook 
geopend. Met maandelijkse kosten die door de goede restwaardes en lagere onderhoudskosten in veel gevallen al gunstiger zijn 
dan van een vergelijkbare benzine-aangedreven auto. 

Mercedes-Benz: by far het grootste gamma EV’s

Van SUV’s en VIP-vervoer tot EV’s voor de 
succesvolle manager en ondernemer…

De Duitse autobouwer lijkt de zaken dus goed voor elkaar te hebben wat betreft 
de elektrificatie van de producten. Mercedes-Benz investeert alleen al in R&D 
tot en met 2030 maar liefst 40 miljard euro. En er zijn al acht giga-fabrieken 
gebouwd voor de productie van batterijen. Het is daarmee een samenwerking 
aangegaan met onder andere Stellantis om 200 gigawattuur aan batterijen te 
kunnen produceren. Dit is het equivalent van 2.000.000 accu’s van 100 kWh. 
“En onze elektrische aandrijflijnen zullen nog efficiënter en krachtiger worden 
door de overname van YASA, bekend als specialist in elektrische ultra high 
performance motoren”, aldus Kraaijmes.

Als we naar de Nederlandse verkoopcijfers kijken, dan is ruim 50 procent van 
het volume geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerd. Mercedes-Benz heeft ook 
een aanzienlijk gamma van plug-ins, van de compacte A-Klasse tot en met 
onze limousines als de S-Klasse. Kraaijmes: “Vanaf de recent geïntroduceerde 
C-Klasse hebben steeds meer van onze plug-ins een elektrische range van 
ongeveer 100 km (WLTP). Dit betekent in de praktijk dat een berijder nagenoeg 
bijna al zijn of haar ritten elektrisch kan afleggen en tijdens vakanties met 1x 
tanken ook naar wintersport of Zuid-Frankrijk kan rijden.”

200.000 km (!) groene stroom
En ook de ‘randvoorwaarden’ voor elektrisch autorijden heeft de Duitse 
autobouwer goed voor elkaar. Dat wil zeggen: het laden. Want in de visie van 
Mercedes-Benz is zorgeloos laden onderdeel van de premium beleving. Met de 

Mercedes me Charge laadpas biedt het een dekking van 100.000 laadpunten 
in Nederland en ruim 330.000 in heel Europa. De fabrikant trekt daarbij op 
met Shell en haar Recharge netwerk, waaronder het (voormalige) NewMotion. 
Verder neemt Mercedes-Benz deel in het snellaadnetwerk Ionity. Dit netwerk 
biedt nu 410 locaties met ruim 1600 high-power charging stations (350 kWh) 
langs Europese snelwegen in 24 landen. Locaties die worden gevoed met 100% 
hernieuwbare energie, dus C02-neutraal. Wat betreft dit laatste: zelf heeft 
Mercedes-Benz in Nederland Green Charging gelanceerd. Dat wil zeggen dat 
voor iedere verkochte Mercedes-EQ voor 200.000 km (!) groene stroom aan het 
energienet wordt toegevoegd. Kraaijmes: “Door Garanties van Oorsprong (GvO) 
heeft onze klant de zekerheid dat het 100% groene stroom is en hij of zij dus 
echt groen rijdt. Zowel particulieren als ook grote bedrijven zien rijden op groene 
stroom als een belangrijk onderdeel van hun eigen vergroeningsstrategie.”

Kraaijmes geeft aan dat de orderboeken voor de EQB inmiddels zijn geopend.
En zoals verwacht is de zakelijke markt veruit de belangrijkste doelgroep voor dit 
model. Alhoewel ook de bestellingen voor particulieren en vanuit private lease 
goed lopen. “Ook die doelgroep weet de EQB dus al te vinden.  De leaseprijzen bij 
de top-10 universele leasemaatschappijen zijn bijzonder concurrerend te noemen, 
zeker als je daarbij de premium pricing-positie in ogenschouw neemt”, aldus 
Kraaijmes. De EQB is een ruime SUV met een range van 469 kilometer (WLTP) 
en voor de zakelijke markt is de vanafprijs van ongeveer 56.000 euro een belangrijk 
criterium en bedient een behoorlijk groot segment in de leasemarkt. Ten slotte 
is er mogelijkheid om de EQB uit te rusten met 7 stoelen, en dat is uniek in 
het segment.

Voor iedere fase in het leven
Ook de EQE moet een belangrijke rol gaan spelen in de leasemarkt. Daar heeft 
Kraaijmes alle vertrouwen in. “Dit wordt onder andere gevoed door de EQE 
Sneak Preview die we in maart organiseerden voor onze dealers, fleetowners en 
leasemaatschappijen. De EQE 350+ heeft een forse range van 646 km (WLTP) en 
is daarnaast tot 170 kWh te snelladen. En vanuit de sneak preview verneem ik 
dat de prijsstelling als attractief wordt beoordeeld. Verder is er in dit segment 
eigenlijk nog geen directe concurrent. De orderboeken zijn op dit moment pas 
kort geopend, maar de signalen zijn uitermate positief.”

Mercedes biedt feitelijk nu al voor iedere fase in het leven of carrière een 
passende volledig elektrische auto. Er zijn drie SUV’s: van de midi SUV EQA, de 
ruime 7 persoons EQB tot de full-size EQC. “Voor de succesvolle manager en 
ondernemer is er de net genoemde EQE, en een EQS voor C-level functies. Ten 
slotte is er de EQV voor VIP vervoer. En dan lanceren we in de nabije toekomst 
nog eens 3 nieuwe modellen: de EQS SUV, de EQT - een meer compacte 
versie van de EQV - en de EQE SUV”, aldus Kraaijmes. De fleetsalesmanager 
ziet dat het milieubewustzijn bij klanten momenteel erg hoog is. Zowel bij 
particulieren maar zeker ook bij grotere bedrijven. “Bij veel ondernemingen 
is het brandstofcomponent onderdeel van het leasebudget. Met de huidige 
brandstofprijzen worden elektrische auto’s dan steeds vaker aantrekkelijker. 
Maar ook door het steeds groter wordend aanbod en scherpere pricing is het 
omslagpunt steeds vaker in het voordeel van een elektrische of geëlektrificeerde 
variant. Al zou ik wel de suggestie willen doen naar de overheid om het gebruik 
en/of aanschaf van een EV langer aantrekkelijk te maken.” 

Foto: Marnix Kraaijmes en de EQE: “Begin januari hebben wij de Vision EQXX getoond, een 

elektrische auto met een reële actieradius van 1.000 KM op 1 lading! De EQXX heeft een lagere 

luchtweerstand dan een american football (0,18 cw).”
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Een berg aan extra administratie en extra kosten weerhouden 
fleetowners in veel gevallen om de gewenste flexibiliteit 
te brengen in hun mobiliteitsbeleid. Ook de systemen van 
leasemaatschappijen kunnen die flexibiliteit vaak niet aan. 
Hubble zegt daar nu meer af te rekenen nu het ‘laatste 
onderdeel’, de Car Configurator, deze maand op de markt 
komt. De wens van menig fleetmanager lijkt nu uit te komen: 
een huur- of leaseauto configureren met looptijden van 1 
maand tot vijf jaar. Zonder extra gedoe en kosten!

Hubble voor configureren van flexibele automobiliteit!

Een huur- of leaseauto configureren 
met looptijden van 1 maand tot vijf jaar..

Meer dan een jaar is er aan de Car Configurator gewerkt. Het kan als sluitstuk 
worden gezien van de Hubble fleetmanagement software applicatie. “Een 
systeem ontwikkeld door en voor wagenparkbeheerders”, benadrukt Hubble-
directeur Erik van Harmelen, eveneens oprichter van De Wagenparkbeheerders, 
het succesvolle outsourcingsbedrijf waar veel fleetowners hun beheer aan 
hebben uitbesteed. Zijn werk en ervaring is dus een belangrijk ingrediënt van 
Hubble fleetmanagement software . “Een goed systeem was er gek genoeg niet 
toen we in 2013 met De Wagenparkbeheerders begonnen. Het begon allemaal 
bij het beeld dat menig wagenparkbeheerder zal herkennen: een groot deel van 
het werk bestaat uit ‘gedoe’. Ofwel: brandjes blussen. Als je veel van dat gedoe 
nu eens goed automatiseert? Waarbij de software fungeert als een automatische 
piloot en seintjes geeft wanneer ingrijpen nodig is. Ofwel: proactief signaleren 
en informeren in plaats van achteraf reageren en repareren. Welnu, dat pakket 
hebben we ontwikkeld en heeft zich de afgelopen jaren wel bewezen.”

Druk op knop
Hubble is sinds de introductie in 2018 een aparte entiteit en bedient inmiddels 
een brede waaier van bedrijven (fleetowners) en andere marktpartijen. Maar 
de ontwikkelingen op automatiseringsgebied staan natuurlijk nooit stil. Met de 
introductie van de Car Configurator denkt Van Harmelen een flinke impuls te 
geven aan bedrijven die hun mobiliteit nu echt willen gaan flexibiliseren. Want de 
standaard vijfjarige leasecontracten op een werkende bevolking die gemiddeld 
3 jaar bij een werkgever blijft, dat model past niet meer. “Werknemers en 
werkgevers willen niet aan die lange contracten vastzitten. Men wil bijvoorbeeld 
ook gebruik kunnen maken van huuroplossingen en shortlease, maar de 
bestaande systemen laten dat niet toe – ook niet dat van leasemaatschappijen. 
Het betekent handwerk voor de fleetmanager, een berg extra administratie en 
extra kosten. Een gewone leaseauto voor vier of vijf jaar bestellen, gaat met 
een druk op de knop. Dat hebben wij nu ook geregeld voor kortere en flexibele 
contracten; zelfs vanaf 1 maand.”

Met de Hubble Car Configurator kunnen de medewerkers lease- en huurauto’s 
calculeren op de tarieven van de eigen leveranciers en passend binnen het eigen 
autobeleid.  Alle prijzen worden inzichtelijk gemaakt en de eventuele eigen 
bijdrage van de werknemer als die bijvoorbeeld kiest voor een huurauto voor 6 
maanden. Van Harmelen: “Tijdens corona benaderden flink wat leaserijders ons 
om te vragen of ze de leaseauto niet konden inleveren. Die werd toch niet gebruikt 
terwijl er bijvoorbeeld wel een flink bedrag aan bijtelling werd betaald. Ook de 
werkgever betaalde voor een auto die niet gebruikt werd. Met ons systeem kun je 
veel kortere looptijden faciliteren waarmee dit risico enorm wordt beperkt. ”

‘Tendercircus’
Dat ‘faciliteren’ is belangrijk, benadrukt Van Harmelen. “Wij bieden onze 
klanten flexibiliteit in automobiliteit, een actuele wens van zowel werknemers 
als werkgevers. De werkgever bepaald de kaders waarbinnen de werknemer 
zijn autokeuze kan maken waarbij het mogelijk is de auto per maand kosteloos 
in te leveren.

De wens tot flexibilisering, die branchebreed aanwezig is, loopt veelal tegen 
de grens van de beheersystemen aan, weet Van Harmelen uit ervaring. De 
configurator is dus echt ontwikkeld vanuit de vraag uit de markt. Waarbij alle 
bestaande leveranciers kunnen worden gekoppeld en de communicatie met deze 
partijen ook geautomatiseerd wordt. Eventueel kan gebruikt gemaakt worden 
van collectieve inkoopafspraken waarmee een heel ‘tendercircus’, zoals 
Van Harmelen het noemt, kan worden voorkomen. Straks kunnen ook 
bijvoorbeeld leveranciers van laadpalen en -passen worden aangesloten.  
“Met de Car Configurator in huis kunnen we nu het hele traject van het uitzoeken 
van een auto, het beheren van contracten, het managen van leveranciers 
en rapporteren aan  de organisatie 
faciliteren in één systeem. En dat 
alles op een manier zoals wij het, 
als fleetmanagers die fulltime met 
operationeel wagenparkbeheer bezig 
zijn, wilden vormgeven. Daar raak ik 
alleen al enorm enthousiast van!”

www.hubblefleet.nl
Foto: Erik van Harmelen

De wens tot flexibilisering, die branchebreed 
aanwezig is, loopt veelal tegen de grens van 
de systemen aan

Hubble Car Configurator met geautomatiseerde autokeuze-hulp
Een belangrijke functie in de Hubble Car Configurator is de 
geautomatiseerde autokeuze-hulp. Want de adviesrol van 
leasemaatschappijen als het gaat om het bestellen van een nieuwe auto, 
wordt eigenlijk niet meer ingevuld, weet Van Harmelen. 
Tegelijkertijd ziet hij dat mensen behoefte hebben aan ondersteuning bij 
de autokeuze. De Hubble Car Configurator geeft mensen de mogelijkheid 
om via een wizard geholpen te worden bij een passende autokeuze. Deze 
wizard leidt door een keuzemenu met vragen over bijvoorbeeld het bedrag 
wat men maandelijks wil uitgeven, de gewenste zitpositie, het belang van 
het motorvermogen of de laadruimte. Ook de gewenste range van een 
elektrische auto kan worden ingesteld. “Je krijgt dan een lijst van auto’s 
die voldoen: van 100 procent match tot steeds iets minder. Als je wilt weten 
waarom de match bijvoorbeeld ‘maar’ 97 procent is, dan krijg je uitleg. 
Bijvoorbeeld dat deze auto een iets kleinere range heeft dan ingesteld, 
maar verder wel voldoet aan de andere wensen”, aldus Van Harmelen. 
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A-Tax de Vries uit Hillegom, specialist in personenvervoer, regelt brandstoffen vrijwel helemaal via 
TotalEnergies Nederland. Niet alleen staan er op het bedrijfsterrein een CNG-pomp en een elektrisch 
laadstation van TotalEnergies (voorheen Pitpoint), maar bij elk van de ruim 250 auto’s van A-Tax hoort  
een TotalEnergies Card, de tankpas van TotalEnergies, waarmee de chauffeurs onderweg kunnen tanken. 
Eén tankpas voor alle soorten brandstof levert A-Tax een behoorlijke, administratieve efficiency op.

A-Tax de Vries, gerund door de broers Menno en Marcel de Vries, is een bedrijf 
dat continu op zoek is naar nieuwe kansen en innovatie. Naast een wagenpark 
van ruim 250 auto’s, waarmee vrijwel alle vormen van personenvervoer 
aangeboden worden, heeft het een eigen werkplaats, een bedrijf voor de 
inbouw van taxi-apparatuur, een autoverhuurbedrijf en een carwash. A-Tax 
kwam eerder in het nieuws met de ‘Babbelbus’, waarmee het bedrijf de Taxi 
Innovatie Prijs won. Dankzij dit initiatief kunnen bewoners van verpleeghuizen en 
zorginstellingen tijdens de coronacrisis toch bezoek ontvangen.

Het wagenpark van A-Tax rijdt grotendeels op schone brandstoffen. “Dertig 
procent van de voertuigen rijdt op Euro 6 diesel; zo’n zestig procent op CNG en 
tien procent is al volledig elektrisch”, aldus Menno de Vries. Het park bestaat 
vooral uit Skoda personenauto’s en bussen van Volkswagen en Mercedes. Alle 
brandstoffen - inclusief AdBlue voor de dieselauto’s - kunnen op het terrein 
getankt c.q. geladen worden. De broers De Vries hebben zich zelfs al verdiept 
in de mogelijkheden voor het rijden op waterstof en testritten gedaan met een 
Hyundai Nexo op waterstof.  

Duurzame samenwerking
De intensieve samenwerking met TotalEnergies dateert al van ruim tien jaar 
geleden. De dieselpomp op het terrein is in eigen beheer, maar de CNG-
pomp, het elektrische laadplein en de Adblue-dispender worden uitgebaat 
door TotalEnergies Nederland. Ruim een jaar geleden stapte A-Tax over op 
de TotalEnergies Card. Elk voertuig heeft een eigen pas met unieke pincode, 
waarmee de chauffeurs onderweg kunnen tanken. “De passen hebben overigens 
een brandstoflimiet zodat de chauffeurs alleen een vooraf vastgestelde 
hoeveelheid brandstof kunnen tanken, die afgestemd is op het brandstofverbruik 
van de betreffende auto”, legt Menno de Vries uit. Het rijgedrag van de auto’s is 
trouwens ook door A-Tax afgesteld, zodat ze weinig brandstof verbruiken en een 
optimaal rijcomfort voor de passagiers gegarandeerd is.

A-Tax is tevreden met de TotalEnergies Card. “Die voorkomt veel administratieve 
rompslomp. In plaats van losse bonnetjes hebben we nu nog maar één tankpas 

voor alle brandstoffen, terwijl TotalEnergies ook de transacties en rapportages 
verzorgt. Je kunt trouwens met de TotalEnergies Card ook in het buitenland 
tanken. Dat is voor taxibedrijven in grensstreken natuurlijk erg handig.” 

De TotalEnergies Card is deels op verzoek van een aantal klanten van Total 
doorontwikkeld, omdat zij het prettig zouden vinden als ze zowel de traditionele 
als de nieuwe brandstoffen met één kaart konden afrekenen. Het is tekenend 
voor het partnership, dat TotalEnergies aan dat verzoek gehoor gegeven heeft.

Foto: wethouder van de gemeente Breda Daan Quaars (l) en directeur van WaterstofNet Adwin Martens

TotalEnergies opent nieuw multi-fuel station (incl waterstof!)
In Breda is half april een nieuw waterstoftankstation geopend. Het station 
is onderdeel van het Interreg project ‘Waterstofregio 2.0’, dat wordt 
gecoördineerd door kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet. Het 
tankstation levert waterstof met zowel een vuldruk van 700 als 350 bar. 
Auto’s tanken op 700 bar, terwijl 350 bar vooral wordt gebruikt voor heavy-
duty transport. Zo zullen ook twee vuilniswagens op waterstof van de 
gemeente Breda tanken bij het station. TotalEnergies Marketing Nederland 
heeft het station gebouwd en draagt zorg voor de exploitatie. Het complete 
multi-fuel tankstation is gerealiseerd in samenwerking met Berkman 
en Tigchelaar van MobilityHUB Breda. Naast waterstof tanken kan men 
bij het tankstation ook snelladen met een maximaal laadvermogen van 
175 kW voor batterij-elektrische voertuigen. Verder zijn op deze locatie 
ook conventionele fossiele brandstoffen beschikbaar. Nathalie Baras, 
Retail Director van TotalEnergies Marketing Nederland, benadrukt dat het 
nieuwe multi-fuel station een stap is in het realiseren van de ambities van 
het klimaatakkoord. “Nederland heeft hoge ambities op het gebied van 
duurzaamheid. De juiste tank- en laadinfrastructuur maakt de transitie 
naar schoner en duurzamer vervoer makkelijker. Als TotalEnergies in 
Nederland zijn we erg blij dat we hieraan kunnen bijdragen door betaalbare 
en schone energie voor transport breed beschikbaar te maken.”

Klantcase TotalEnergies A-Taks

Eén tankpas voor alle soorten brandstof
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Met een beheerde vloot van 170.000 voertuigen internationaal 
heeft wagenparkbeheerder Fleet Support een schat aan 
informatie hoe werkgevers in deze ‘uitdagende tijden’ omgaan 
met hun mobiliteitsbeleid. Want ga er maar aan staan: 
krapte op de arbeidsmarkt, lange levertijden van nieuwe 
auto’s (en dat blijft nog wel even zo!) hoge brandstofprijzen 
(structureel?), elektrificatie van de vloot (onomkeerbaar), 
meer thuiswerken (en dus minder leaseauto’s?).. “Nooit 
eerder zagen we zoveel tegengestelde bewegingen in 
verschillende sectoren.”

Jaap van Daalen van Fleet Support zit al ruim dertig jaar in het vak; zag het vak 
mobiliteitsmanagement steeds uitdagender worden en daarmee zijn rol als 
adviseur en outsourcingspartner flink groeien. Want een wagenpark als bedrijf 
zelf beheren, tegenwoordig inclusief mobiliteitspassen, fietsen, laadpalen, 
laadpassen, mobiliteitsbudgetten en andere zaken – waarbij straks ook nieuwe 
verplichtingen gaan gelden met betrekking tot het bijhouden van al het zakelijke  
verkeer en bijbehorende CO2-uitstoot – is bijna niet meer te doen.

De dynamiek in de markt is ongekend. “Corona heeft natuurlijk al voor flink 
wat verandering gezorgd wat betreft zakelijke mobiliteit. Er worden structureel 
minder kilometers gereden, thuiswerken is een blijvertje. Dan zou je zeggen dat 
er minder leaseauto’s komen en dat hebben we vorig jaar ook gemerkt. Maar 
in sommige sectoren zien we nu juist weer het tegenovergestelde. Mensen 
rijden nu weer meer dan vorig jaar, ook privé,  en gebruiken daar natuurlijk 
graag de leaseauto voor. Een auto die door de krapte op de arbeidsmarkt 
ook weer sneller door werkgevers wordt verstrekt. Zonder een goede 
mobiliteitsregeling, inclusief de mogelijkheid voor een aantrekkelijke leaseauto 
in het arbeidsvoorwaardenpakket, kunnen specialistische bedrijven in sectoren 
met grote schaarste aan personeel, zoals o.a. de IT, Accountancy en Techniek, 
nauwelijks personeel aantrekken”, aldus Van Daalen.

150 euro aan de benzinepomp
Van Daalen verwacht dus meer leaseauto’s en die groei komt deels vanuit 
werknemers die de laatste (Corona) jaren hebben gekozen voor een 
mobiliteitsbudget. “Daar hebben ze financieel van geprofiteerd. Maar als je  
nu iedere keer met je privéauto 150 euro 
bij de benzinepomp afrekent, dan ga je 
opnieuw dat rekensommetje maken.  
Ik verwacht dat heel wat werknemers 
dit jaar toch weer voor de leaseauto 
gaan kiezen.”

Maar dé grote trend van het moment 
is de elektrificatie van het wagenpark. 
De grote klanten van Fleet Support, 
waaronder veel grote fleets van onder 
andere EY, Deloitte, Randstad, BAM, 
ABNAMRO en Eiffel, zitten al midden 
in de transitie. Steeds meer bedrijven 
besluiten om alleen nog maar elektrisch 
toe te laten. Maar dan doemt het 
probleem van lange levertijden op. 
Van Daalen ziet de worsteling van 

bedrijven die wel willen overstappen maar niet kunnen omdat voor veel EV’s 
inmiddels een levertijd geldt van een jaar. Van Daalen: “Dat betekent dus voor 
ons meedenken met de klant. Van het inzetten van meer tijdelijk mobiliteit zoals 
huur- of voorloopauto’s maar ook tot een andere manier van inkopen. Dan gaan 
wij kijken welke (elektrische) leaseauto’s wel voorradig zijn en koppelen dat aan 
de vervangingsvraag van onze klanten. We zorgen dus voor een structureel goed 
aanbod, per categorie heeft men dan keuze uit bepaalde auto’s. Dat gaat dan wel 
ten koste van de vrijheid van medewerkers om een auto zelf uit te zoeken, maar 
de voordelen wegen hier ruimschoots tegenop.”

Klantenportals voor ruilen van leaseauto’s
Maar ook in het inrichten van klantenportals waarin auto’s tussen werknemers 
kunnen worden geruild, ziet Van Daalen kansen. Voor een grote klant is zo’n 
portal, als pilot, nu draaiende onder de noemer Fleet Support Shift. “Sommige 
berijders waarvan het leasecontract afloopt, willen liever nog niet elektrisch, 
anderen waarvan het contract nog doorloopt willen juist sneller overstappen, 
om wat voor reden ook, vaak gedreven door bijtelling. In de portal kunnen ze 
auto’s met elkaar uitwisselen, wij regelen alle administratieve processen aan de 
achterkant. Een mooi instrument om ook meer flexibiliteit te brengen in  
je mobiliteit.”

Dan de trend waarbij ook het kantoorpersoneel dat geen recht heeft op een 
leaseauto wordt bediend. Daarvoor kan o.a. de mobiliteitskaart van XXImo 
gebruikt worden (als zusterbedrijf van Fleet Support, ook vallend onder 
Mobinck). Met XXImo kan brede mobiliteit worden gefaciliteerd, zoals het ov, 
deelauto of -fiets of taxi, maar ook laden en tanken. Fleet Support zorgt ervoor 
dat alles administratief aan elkaar geknoopt wordt, waardoor de werkgever niet 
alleen 1 factuur krijgt maar ook zicht heeft op alle zakelijk mobiliteit (en CO2-
uitstoot) van alle werknemers. Straks nodig voor alle bedrijven met meer dan 
100 werknemers, als per 1 januari 2023 een dergelijke administratie verplicht 
wordt. “Maar het biedt ook de mogelijkheid om te sturen op bijvoorbeeld het 
woonwerk-verkeer. We zien nu al bedrijven die bijvoorbeeld de fiets en auto apart 
belonen. Waarbij er een extra vergoeding voor de fiets geldt.”

Lease Prijs Checker
Overigens richt Fleet Support zich tegenwoordig niet alleen meer op de grote 
fleets van Nederland en daarbuiten (sinds kort is er ook een eigen vestiging 
in Duitsland geopend en in 2021 heeft het XPOfleet en MobilityPower in België 
overgenomen), maar ook op het (grotere) MKB. Want daar zijn de uitdagingen 
ook groot. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de software van XPOfleet ingezet, 
waarmee die bedrijven hun wagenpark heel efficiënt zelf kunnen beheren,  
met aanvullende (advies)diensten vanuit Fleet Support. Dit Fleet Support GO 
pakket wordt ingezet voor bedrijven met grofweg een vloot van tussen de 50 en 
250 voertuigen. 

Vers op de markt is de zogenaamde Lease Prijs Checker voor diezelfde 
doelgroep: “Het zijn bedrijven die graag met één leasemaatschappij willen 
werken omdat het efficiënter is. Maar om te voorkomen dat de leaseprijzen 
jaarlijks met procenten stijgen – heel gebruikelijk in de markt – moet je de 
leasetarieven kunnen borgen. En dat doen we met de Lease Prijs Checker. Het is 
afgeleid van onze succesvolle Lease Rate Monitor voor grote fleets (vanaf 250). 
Uiteraard moeten we onder ogen zien dat mobiliteit gewoon duurder wordt, denk 
aan de stijgende energie- en brandstofkosten. Maar om dan toch de broodnodige 
leaseauto’s als werkgever te kunnen blijven leveren, moet je wel grip houden op 
de kosten. De Lease Prijs Checker levert daar een belangrijke bijdrage aan”

Van Daalen ziet de worsteling van bedrijven 
die wel willen overstappen maar niet kunnen 
omdat voor veel EV’s inmiddels een levertijd 
geldt van een jaar of langer.

Zonder leaseauto in het arbeidsvoorwaarden-
pakket kunnen bedrijven, met name in de IT 
en Techniek, nauwelijks personeel trekken.

Fleet Support ziet dit jaar meer werknemers kiezen voor leaseauto

Fleet Support: meer werknemers  
zullen kiezen voor leaseauto
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Arbeidscontracten lopen (bijna) nooit parallel aan 
leasecontracten; leaseauto’s komen daardoor in veel 
gevallen eerder terug. Afkopen is duur, opnieuw inzetten 
door middel van ‘het betere’ poolbeheer biedt uitkomst. 
Autoriteit op dat gebied is Fleetport dat met tien vestigingen 
in het land en een eigen digitale showroom fleetowners 
van dit ‘hoofdpijndossier’ afhelpt. Was poolbeheer ooit het 
ondergeschoven kindje, nu vormt het een cruciaal onderdeel 
in flexibel mobiliteitsbeheer. 

Er rijden in Nederland ruim 720.000 (zakelijke) leaseauto’s rond, een kwart 
daarvan wisselt jaarlijks van berijder. En zo’n wisseling valt dus zelden tegelijk 
met het uitdienen van een leasecontract, weet directeur Pieter Jongenotter van 
Fleetport. Aangezien eerder inleveren van de auto bij de leasemaatschappij geld 
kost, net als stilstand van een auto - tot wel 50 euro per dag – is de auto opnieuw 
inzetten als poolauto in de meeste gevallen de beste optie. Maar hoe doe je dit? 
Op een snelle en juiste manier?

Want een wisseling levert in alle gevallen een enorme logistieke operatie op; 
auto’s moeten worden ingeleverd, geïnspecteerd, schoongemaakt worden, 
eventuele onderhoud of reparaties moet worden uitgevoerd, alles conform de 
protocollen van de leasemaatschappij (als eigenaar van de auto). In dat hele 
proces moet de auto ook nog eens fysiek langs de diverse werkzaamheden, 
ook alweer afhankelijk van de leasemaatschappij en met welke schade- of 
onderhoudspartners wordt samengewerkt. 

Snelheid is cruciaal
En dan is er de papieren ‘rompslomp’: waaronder het snel afmelden van de 
auto voor de bijtelling en het opmaken van de eindafrekening. Kortom, voordat 
een leaseauto opnieuw kan worden ingezet – en dus zijn geld kan opleveren – 
gaat er nogal wat aan vooraf. Snelheid is cruciaal in dit hele proces, benadrukt 
operationeel manager Maurice Jongenotter dan ook. “Iedere dag dat een auto 
stilstaat kost het bedrijf geld. Alle stappen die een leaseauto ondergaat in dit 
proces moet dan ook perfect op elkaar worden afgestemd waarbij alle stappen 
transparant en uiterst efficiënt moet gebeuren.”

Fleetport beheerst dit logistieke en administratieve proces tot in de puntjes. 
Het is uitgegroeid tot grootste poolbeheerder van ruim 150 bedrijven met 
doorgaans een flink wagenpark (100+ voertuigen). Het werkt dus in opdracht 
van fleetowners als onafhankelijk schakel tussen leasemaatschappij en 
de uiteindelijk berijders van de voertuigen. De poolbeheerder heeft, om dit 
hele (logistieke) proces te managen, de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in automatisering. Tot en met ‘live updates’ en tracking aan toe. Waarbij 
bijvoorbeeld een nieuwe leaserijder van een pool- leaseauto precies kan volgen 
wanneer zijn of haar nieuwe auto het garagepad oprijdt. Want, zo benadrukt 
Maurice Jongenotter, de auto mag dan wel ‘tweedehands’ zijn, voor de berijder 
is het zijn of haar nieuwe leaseauto. “De auto moet in perfecte staat zijn. Als er 
meteen een lampje gaat branden of er ligt nog troep van de voorganger in, dan is 
dat geen goed visitekaartje die je als werkgever wilt afgeven.”

Digitale showroom
Die ‘nieuwe’ leaseauto is door de berijder uitgezocht in de digitale showroom 
van Fleetport. Of, in sommige gevallen, van de werkgever zelf: Fleetport kan 
namelijk de showroom in de branding van een specifieke klant uitvoeren, inclu-
sief klant-specifieke wensen. Daarin dus alle auto’s die in een pool beschikbaar 
zijn, afkomstig van verschillende leasemaatschappijen. Waarbij het ‘originele’ 
leasecontract gewoon in stand blijft. Soms rijden die auto’s nog rond; heeft bijvoor-
beeld een werknemer een nieuwe leaseauto besteld vanwege gezinsuitbreiding. 

“Dan komt zijn huidige leaseauto al in de showroom om voor onze klant een 
snelle doorlooptijd te garanderen. Want nogmaals: de kosten van stilstand willen 
we te alle tijden voorkomen”, aldus Pieter Jongenotter.

Poolbeheer past ook in de trend dat bedrijven steeds vaker hun 
wagenparkbeheer uitbesteden. Zowel Pieter als Maurice Jongenotter zien de 
markt daardoor groeien. Als het beheer in zijn geheel wordt uitbesteed aan een 
professioneel, onafhankelijke wagenparkbeheerder, dan kloppen dergelijke 
professionals al snel aan bij een poolbeheerder omdat er op dat vlak veel 
winst is te behalen. Fleetport is met afstand de grootste en schaalgrootte is 
cruciaal in dit vak, zegt Pieter Jongenotter. “Dat alleen al maakt het mogelijk 
om met tien vestigingen in het land altijd wel in de buurt te zitten van een 
klant. En door schaalgrootte hebben we kunnen investeren in automatisering.  
Waarbij onze systemen ook zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld HR-pakketten of 
wagenparkbeheersystemen van onze klanten of hun tussenpersonen. Met één 
druk op de knop kunnen we hier alles in gang zetten; de klant heeft er geen 
omkijken naar.”

Snelle elektrificatie
Poolbeheer past dus mooi bij de flexibilisering van mobiliteit en de arbeidsmarkt. 
Maurice Jongenotter maakt het mee dat een leaseauto met een vijfjarig 
contract tot wel drie keer opnieuw is ingezet bij klanten. Het leasecontract kan 
ook makkelijk worden verlengd; de huidige auto’s kunnen gemakkelijk 7 of 8 
jaar probleemloos rondrijden. Helemaal bij private lease, waar Fleetport ook 
op inspeelt (zie kader), is occasionlease een belangrijk onderdeel. De snelle 
elektrificatie van het leasepark zorgt daarbij niet zozeer voor problemen, al 
zijn er wel de nodige (operationele) uitdagingen. Fleetport is druk bezig met 
het inrichten van laadpleinen met wel 
20 snelladers en voorziet de nodige 
vestigingen nu van zonnepanelen. En 
de ‘hikers’ die een ev naar een nieuwe 
klant brengen, moeten de auto afleveren 
met minimaal 80 procent accucapaciteit. 
“We hebben al de nodige klanten 
waarbij er alleen nog maar elektrische 
auto’s binnenkomen. Tijdig hebben we 
hierop geanticipeerd. Daar plukken we 
nu de vruchten van.”

 Fleetport helpt   
 bedrijven van 
‘hoofdpijndossier’ af

Naast poolbeheer ook remarketing-,  
private lease- en hiker-diensten
Naast poolbeheer is Fleetport ook uitgegroeid tot een van de grootste 
dienstverlener voor wat betreft het leveren van hiker-diensten, nu 
zelfs een groeimotor van het bedrijf. Vooral leasemaatschappijen, 
autoverhuurders en dealerholdings zijn klant. Ook wordt ingespeeld 
op de toenemende populariteit van private lease. De stap naar het 
aanbieden van hiker-diensten werd al in 2013 genomen, deels uit onvrede 
over de bestaande partijen waar Fleetport toen zaken mee deed, zegt 
Pieter Jongenotter. Tegelijk vormden dergelijke hiker-diensten ook 
een steeds belangrijker onderdeel van de corebusiness van het bedrijf. 
“We wilden een hoge kwaliteit leveren van deze diensten. De hikers zijn 
toch enigszins ons visitekaartje. Nu zijn de hikers volledig onderdeel 
van ons automatiseringssysteem, klanten kunnen via live-updates en 
tracking precies de auto’s volgen in hun fleetportal. De hikers zijn bij 
ons in dienst, worden door ons opgeleid en krijgen ratings van ons en 
de klant. De klanttevredenheid meten we hier sowieso continu en ligt 
al sinds jaar en dag tussen een 9 en 10. Dat willen we zo houden.” Ook 
heeft Fleetport een groot remarketingcentrum in Raamsdonksveer. 
Daar worden de auto’s in verkoopconditie gebracht – tegen lage kosten, 
benadrukt Pieter Jongenotter. In afwachting van de verkoop kunnen de 
voertuigen ook getransporteerd en gestald worden. “In ons portal hebben 
klanten 24/7 inzicht in alle in stalling staande voertuigen. Waarbij wij de 
auto’s in goede conditie houden.” Die auto’s in goede conditie houden, 
geldt ook bijvoorbeeld voor (elektrische) deelauto’s die bedrijven nu nog 
doorgaans als pilot inzetten. Ook daar ontfermd Fleetport zich over. Maar 
groei moet de komende jaren ook komen met de occasions leasesupport 
voor private leaseauto’s. Occasionleasecontracten zijn doorgaans korter 
dan zakelijke maar ook hier geldt dat auto’s wel eens eerder uit hun 
contract terugkomen. “De auto opnieuw inzetten als occasionlease 
leent zich doorgaans prima voor deze auto’s. Dit doen we vooral voor 
leasemaatschappijen; we zorgen er niet alleen voor dat de auto’s weer snel 
kunnen worden aangeboden, maar verzorgen ook alle communicatie met 
de nieuwe klant. Ons platform is helemaal gericht op alle werkzaamheden 
voor het beheer van het voertuig en ook de volledige communicatie tussen 
berijder, opdrachtgever en de Fleetport-medewerker. Wij weten als geen 
ander dat je uiterst efficiënt moet werken in de private leasemarkt om er 
ook rendement uit te halen.”

Grootste poolbeheerder van het land…
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Remarketingprocessen kunnen zoveel efficiënter worden ingericht; zelfs door leasemaatschappijen die als vanouds 
dol zijn op automatisering en goed geld verdienen met de verkoop van occasions. Lev van der Eng van het alles-in-één 
automotive platform CarCollect verbaast zich met enige regelmaat hoe ‘de onderbuik’ nog regeert in de occasionhandel. 
“Autobedrijven zijn te veel passagier dan dat ze als piloot in controle zijn over hun remarketing.”

CarCollect: remarketingprocessen kunnen zoveel efficiënter

Passagier of piloot in remarketing?

Het online verhandelen van voertuigen eenvoudiger, sneller en winstgevender 
maken. Dat is ‘simpelweg’ de missie van CarCollect. Een missie die werd 
gevormd tijdens de studie van Van der Eng zo’n vijf jaar geleden op de IVA en 
die concreet werd tijdens zijn zaterdagbaan bij een dealerbedrijf. Want de in- en 
verkoop van occasions kon stukken beter. Niet meer afhankelijk zijn van een 
paar handelscontacten om een inruiler te vermarkten; bij voorkeur gevestigd in 
de buurt van het autobedrijf. Zelfs bij leasemaatschappijen wordt nog vaak ‘op 
gevoel’ bepaald waar de einde-contractauto’s moeten worden verkocht: in het 
eigen remarketingcentrum, op een veilingplatform of richting een handelaar 
afschuiven. “Waarop die beslissing wordt gebaseerd? Voornamelijk op gevoel. 
Niemand die het precies weet”, aldus Van der Eng.

Proactieve remarketing
Kortom, dat moet beter kunnen. Nu staat er een platform waarop continu zo’n 
5.000 voertuigen staan en waar er vorig jaar zo’n 40.000 transacties succesvol 
zijn afgehandeld. Dagelijkse komt er een stroom van tussen de 300 en 400 
voertuigen vers op. Ook is het inmiddels actief in 8 landen en zijn er 4.000 
bedrijven aangesloten op dit automotive b2b-handelsplatform. Waarbij voor ieder 
bedrijf het perfecte handelsproces gefaciliteerd wordt. Van der Eng benadrukt 
dat CarCollect niet in de transactie gaat zitten; het koopt geen voertuigen 
voor eigen rekening in. “Wij laten kopers en verkopers direct transparant 
samenkomen. Hierdoor ontstaan er nieuwe waardevolle relaties en komt vraag 
en aanbod transparant samen. Onze missie is feitelijk om de automotivesector 
met elkaar te verbinden. De autobranche heeft nog altijd vele traditionele 
kenmerken. Bij CarCollect kijken we met een frisse blik naar alle processen 
binnen de automotive en bedenken we oplossingen, die het verhandelen van 
voertuigen makkelijker, sneller en efficiënter maken.”

Wat betreft de leasemaatschappijen: het platform van CarCollect kan worden 
ingezet als schakel vóórdat alle schakels in werking treden waarbij de auto’s 
op de diverse kanalen worden ingebracht. Door koppelingen met diverse 
veilinghuizen wordt het aanbod ook doorgeplaatst naar deze platformen en 
worden biedingen automatisch teruggeschoten naar CarCollect. Op deze manier 
is CarCollect een channelmanager, waarin de leasemaatschappij eenvoudig 

zijn handelsnetwerk kan samenstellen en ervoor zorgt dat het aanbod alle 
aangesloten handelspartners nationaal en internationaal bereikt, zonder afbreuk 
te doen aan het bestaande netwerk.  Van der Eng: “Doordat het handelsbereik 
eenvoudig wordt vergroot en niet op onderbuikgevoel van te voren wordt bepaald 
waar een voertuig wordt aangeboden, streef je naar het maximale resultaat. 
Doordat we niet in de transactie zitten, is het resultaat 100% voor de klant en 
weet de handelsrelatie zeker dat er geen handel wordt misgelopen. Data die 
door de verkopers wordt opgebouwd, kan vervolgens worden ingezet binnen 
de bedrijfsprocessen. Mega-interessant, we switchen hiermee door naar de 
volgende versnelling binnen remarketing, namelijk proactieve remarketing!” 

Sturen op datapunten
Deze werkwijze levert niet alleen meer conversies op, het levert ook een schat 
aan data en inzichten op. CarCollect monitort al het bezoek op het platform; 
weet precies welke partij het langst zoekt op bepaalde auto’s en of die partij 
ook daadwerkelijk tot een bieding overgaat. Door middel van algoritmes en AI 
krijgen bezoekers dan altijd een relevant aanbod voorgeschoteld. Sturen op 
datapunten, noemt Van der Eng dat. “Welk type auto converteert goed, welke 
niet? We hebben inmiddels een schat aan informatie over dergelijke datapunten. 
Als een autobedrijf of leasemaatschappij die kennis al heeft, ligt het verspreid 
door heel het bedrijf en wordt er daarom nauwelijks gebruik van gemaakt. 
CarCollect ondersteunt bedrijven niet alleen in hun efficiency, maar is daarnaast 
een platform dat losse systemen fuseert tot één digitale omgeving die de gehele 
organisatie ondersteunen.”

De groei van het bedrijf zit er momenteel goed in. De 40.000 transacties 
moeten dit jaar verdubbeld zijn tot 80.000. Ook het aantal landen moet worden 
uitgebreid; zoeken is het nu naar de juiste partners. De lange levertijden speelt 
het bedrijf geen parten: het profiteert wellicht iets omdat de focus van veel 
autobedrijven nu ligt op de occasionhandel. Maar dan moet de inkoop bij met 
name dealerbedrijven dus wel goed geregeld zijn; en dat kan uiteraard ook op 
het platform van CarCollect. Het eerste kwartaal van dit jaar zijn er al 30 (ver)
kopende partners bijgekomen. Het moeilijkst is misschien nog alle koppelingen 
voor elkaar te krijgen met de interne systemen van de klant. Die uitdaging ligt 
niet zozeer bij CarCollect; hun platform is state-of-the-art. De systemen van de 
klant zijn dat niet altijd. Van der Eng: “Maar ook daarin vinden we altijd een weg. 
We staan er altijd positief in. CarCollect vindt het tijd om de automotive wereld 
verder wakker te schudden in 2022!”

CarCollect
CarCollect is voor verkopende partijen nagenoeg gratis in gebruik en ook 
vrijblijvend te testen. Kopers betalen alleen transactiekosten op basis van 
NO CURE NO PAY. We houden hiermee de kosten laag en de aantallen 
hoog. Wil je graag meer informatie ontvangen, bekijk dan ons automotive 
platform www.carcollect.com. 

Doordat we niet in de transactie zitten,  
is het resultaat 100% voor de klant en  
weet de handelsrelatie zeker dat er geen 
handel wordt misgelopen

Lev van der Eng
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Mazda heeft de laatste jaren duidelijk de weg naar 
boven gevonden in onder andere de kwaliteit van auto’s, 
de uitstraling en in schonere motoren; en dat met de 
kenmerkende eigenzinnige koers die niet leunt op één soort 
aandrijving en niet uitgaat van kleine downsize-motoren. 
Nu is er de CX-60, een compleet nieuw model en segment 
voor Mazda. Dit model zet de nieuw ingeslagen weg kracht 
bij: deze plug-in hybride moet hét alternatief worden voor 
de gevestigde premium-modellen. Maar dan tegen een 
uitzonderlijk scherp leasetarief en een CO2-uitstoot van 
33 g/km bij de PHEV. 

Mazda presenteert de CX-60 Plug-In Hybrid:  hét alternatief voor gevestigde premium-modellen

“  Deze auto opent  
deuren voor ons”

Ard Zweet, accountmanager Fleetsales, Leasing & Rental bij Mazda Motor 
Nederland, wil voorafgaand aan het interview één ding duidelijk stellen: de 
gloednieuwe Mazda CX-60 is geen vervanging of opvolger van de populaire 
midsize SUV de Mazda CX-5. De CX-60 is het nieuwe vlaggenschip en 
staat op een compleet vernieuwd platform, is voorzien van alle nieuwe 
veiligheidstechnieken (zie artikel in onze rubriek Drives) die Mazda in huis 
heeft en het is een 100% Mazda-product. Bovendien is de CX-60  de eerste 
plug-in hybride voor het merk. Later volgen voor de CX-60 nog zescilinders, 
zowel diesel als benzine-aangedreven. En standaard wordt de CX-60 geleverd 
met achterwielaandrijving. “En dat alles tegen specs die de auto’s uiterst 
concurrerend in de markt zetten, dus ook voor wat betreft verbruik en uitstoot. 
Zoals het een Mazda betaamt, zijn ook deze versies uiterst efficiënt en zuinig”, 
aldus Ard Zweet.

Tot zover al meteen wat punten die de aanpak van Mazda uniek maken. Het 
Japanse merk benadert de (wereldwijde) markt graag holistisch. Natuurlijk 
ziet Ard Zweet de grote vraag in de zakelijke markt naar volledig elektrische 
voertuigen toenemen, maar de vraag naar gewoon zuinige modellen die 
praktisch en breed inzetbaar zijn, is nog steeds vele malen groter. “De zakelijke 
EV-markt in Nederland is tot nu toe vooral bijtelling gedreven. Nu de fiscale 
voordelen minder worden, kijken velen naar alternatieven. Plug-ins combineren 
eigenlijk het beste uit twee werelden: ze zijn zuinig – de CX-60 heeft een 
elektrische actieradius van 63 km, waardoor heel wat woonwerk-verkeer zonder 
uitstoot kan worden afgelegd – en tegelijkertijd kan je ermee naar Zuid-Frankrijk 
rijden. Bovendien heeft de CX-60 Plug-In Hybrid  een trekgewicht van maximaal 
2500 kilogram.

Breekijzer
Het speelveld in de zakelijke markt is behoorlijk aan het veranderen. Grote 
corporates, vaak ook internationaal gestuurd, leggen steeds meer de nadruk op 
de inzet van volledige elektrische voertuigen. Deze ontwikkeling ontgaat Mazda 
niet. Mazda ziet onder andere veel kansen bij bedrijven met een wagenpark 
tussen de 5 en 250 voertuigen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat dit voor 
de komende jaren een groeimarkt gaat zijn, in tegenstelling tot de grotere 
corporates, waar het wagenparkvolume zal gaan afnemen. De combinatie van 
thuiswerken en wijzigingen in autoregelingen is een factor die daar o.a. aan 
ten grondslag kan liggen. Een andere ontwikkeling is dat medewerkers steeds 
vaker een mobiliteitsbudget krijgen aangeboden en daar ziet Ard Zweet specifiek 
kansen voor private lease, dus ook voor Mazda.
 
De (hybride) Mazda2 en de Mazda CX-30 vormen daar al een belangrijk 
breekijzer; vooral voor bedrijven die naar meerdere eigenschappen van een 
product kijken, waaronder rijeigenschappen, comfort en veiligheid. En nu met de 
CX-60 ziet Ard Zweet het weer gebeuren: MKB-bedrijven die succesvol zijn, vaak 
door eenzelfde eigenwijze koers te varen zoals Mazda, en dit ook willen uitstralen 
met hun vloot. “Het zijn mensen die net wat bewuster een auto uitzoeken en 
zien dat Mazda een uitstekend aanbod heeft in vrijwel alle segmenten. Op 
attractiviteit scoren we hoog, getuige de jaarlijkse bevindingen in het Nationaal 
Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO). En wat restwaarde betreft, draaien we 
ook mee in de top.”, aldus Ard Zweet.

De leasetarieven van de CX-60 zijn veelbelovend. Niet alleen bij ALD 
Automotive, de captive partner van Mazda, maar zeer zeker ook bij de andere 
leasemaatschappijen. De tariefstelling start bij ca. € 595,- per maand excl. 
btw bij een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Kortom: er is volop 
vertrouwen in het merk en de koers van de Japanse autobouwer. 

Over de beleving van de CX-60 kan Ard Zweet kort zijn. Toen hij voor het eerst de 
auto mocht aanschouwen in het design center van Mazda in Oberursel, kwam 
eenzelfde beleving naar boven als in 2012 toen hij voor het eerst de Mazda 
CX-5 zag: “Deze auto voldoet helemaal aan de huidige vraag vanuit de markt”. 
Dat gevoel is met de CX-5 helemaal uitgekomen: de auto veroverde een sterke 
positie in de midsize SUV markt. Deze CX-60 gaat ook potten breken. Daar zijn 
we hiervan overtuigd.”



40 Fleet & Lease    Voorsorteren op toekomstige mobiliteit!

Je ziet gewoon dat de transitie eigenlijk 
sneller gaat dan verwacht. Al die 
ontwikkelingen hebben invloed op  
de restwaarden.

Jong gebruikte occasions zijn momenteel niet aan te slepen. De redenen moge bekend zijn: lange levertijden en 
(forse) prijsstijgingen van nieuwe auto’s en de coronacrisis die de ‘eigen’ auto weer op de kaart heeft gezet. Het 

betekent veel vraag maar er is weinig aanbod, waardoor de import van jong gebruikte occasions een enorme vlucht 
neemt. En daar weet men alles van bij XRAY waar veel van die importauto’s door de ‘fiscusproof’ systemen gaan om 

de waarde te bepalen voor de BPM. Een proces waarin snelheid is geboden. Tom Corduwener en Dave Coenraad over 
fluctuerende EV-restwaarden, het normenkader voor schades en de zogenaamde ‘green lane’ bij de belastingdienst. 

XRAY: van een ‘green lane’ bij de fiscus tot fluctuerende EV-restwaarden

De occasion als money-maker

Dat laatste mag ook wel 
een ‘fast lane’ heten. Want 
snelheid is tegenwoordig 
cruciaal voor bijvoorbeeld 
dealerholdings die 
momenteel enorme 
voorraden jong gebruikte 
auto’s uit het buitenland 
halen. Die auto’s moeten 
snel de weg op in 
Nederland; bedrijven zijn 
er dan ook enorm mee 
gebaat dat de raderen van 
de belastingdienst snel 
draaien zodat de BPM-
aangifte snel kan worden 
goedgekeurd. Waardoor 
er dus snel een kenteken 
volgt. XRAY draagt al jaren 
de goedkeuring van de 
belastingdienst; de waardes 
die uit hun systeem rollen, 
gebaseerd op de actuele 
koerslijsten, worden zonder 
meer geaccepteerd. Maar 
door de enorme aanwas van 
taxatierapporten stapelen de dossiers zich letterlijk op bij de belastingdienst. 
Daarom is Corduwener nu, met enkele andere stakeholders uit de branche, 
(waaronder Belastingdienst en Ministerie van Financiën) betrokken bij de 
ontwikkeling van zo’n ‘green lane’. Waarbij de betrouwbare aangiftes voorrang 
krijgen. Eigenlijk zijn er maar twee Nederlandse koerslijsten die zo grote 
aantallen aangiftes verwerken;  Autotelex en XRAY. De rest van de bedrijven zijn 
veelal BPM taxateurs en importbemiddelaars. Daar zitten echte professionals 
bij, maar ook heel veel bedrijven die de randen van de wet opzoeken. En er vaak 
overheen gaan.”

Internationale inkopers
In die ‘schimmige’ wereld willen autobedrijven en dealerholdings zich in ieder 
geval niet begeven. Die willen geen gedoe; ze willen een objectieve vaststelling 
van de waarde van een auto. De belastingdienst kan immers na 5 jaar nog 
aankloppen en naheffingen opleggen. De voorkeur gaat dan ook uit naar een 
risicoloze koerslijstaangifte. Coenraad heeft ook de professionaliseringsslag 
gezien bij dealerbedrijven en -holdings als het gaat om import. “Tegenwoordig 
zitten daar internationale inkopers die het buitenland afstruinen naar goede, jong 
gebruikte occasions. Best wel een opgave, vooral ook omdat de voorraad die in 
het verleden vaak kwam van grote autoverhuurders, nu zowat is opgedroogd.  
Die partijen hebben tijdens corona hun park al flink afgeschaald waardoor er 
vanuit die hoek nu minder occasions de markt op komen.”

Die auto die wel worden gevonden, moeten dus snel in Nederland de weg op 
kunnen. En daar speelt XRAY dus een belangrijke rol in. Overigens is er ook voor 
particulieren een BPM-berekening volledig online te doen via hun systemen. 
Ook daar ziet Coenraad een flinke groei in aantallen. Het zijn particulieren maar 
ook veel kleinzakelijke ondernemers die hun auto’s tegenwoordig zelf uit het 
buitenland halen. Daar zitten overigens ook nog wel eens auto’s tussen met 
schade. En de bepaling van de waarde van auto’s met schades is momenteel 

een heet hangijzer in de 
markt. De belastingdienst 
controleert daar momenteel 
vol op. Niet zonder reden, 
want zowel de definitie van 
schade als de vaststelling 
van de hoogte van het 
schadebedrag is subjectief 
en arbitrair. 

Om ook in dit marktsegment 
het kaf van het koren te 
scheiden wordt er vanuit 
de Belastingdienst gewerkt 
aan het opstellen van een 
zogenaamd normenkader 
voor meest voorkomende 
schades. Mits goed 
uitgevoerd zal de hele 
branche hierbij gebaat zijn. 

Bijtellingskorting
Van al die import-occasions 
die dagelijks in Nederland 
worden ingevoerd (jaarlijks 
ongeveer 250.000!) is een 

steeds groter deel elektrisch en/of hybride aangedreven.  In principe maakt dat 
voor XRAY niet uit; al ziet de restwaardespecialist wel meer fluctuaties in de 
waarden van elektrische auto’s. “De restwaarde van een EV was altijd al deels 
afhankelijk van of er nog bijtellingskorting op zat of andere fiscale douceurtjes. 
Die voordelen worden nu uitgefaseerd en tegelijkertijd zie je dat particulieren de 
EV meer gaan omarmen. Wellicht door de stijging van de prijzen aan de pomp. 
Maar je ziet gewoon dat de transitie eigenlijk sneller gaat dan verwacht. Al die 
ontwikkelingen hebben invloed op de restwaarden”, aldus Corduwener. 
Ondertussen wordt in de automarkt duidelijk dat dealers zich moeten 

specialiseren in gebruikt. Daar valt geld te verdienen. Goed geld. “Waarbij wij 
het hele importprocessen prima kunnen faciliteren. Op ons eigen veilingplatform 
XBS kunnen de eigen inruilers vervolgens weer worden verhandeld. Dagelijks 
hebben we een voorraad van zo’n 150 auto’s die aan onze b2b klanten worden 
aangeboden. Waar we werken met gegarandeerde biedingen die in ieder geval 
28 dagen geldig blijven. Zo’n 65 inkopers zijn erop aangesloten. Ook daar zie 
je een toenemende interesse. Waarbij je tegenwoordig niet vreemd meer moet 
opkijken dat een Mercedes-occasion uiteindelijk belandt in een BMW-showroom. 
Zoiets was tien jaar geleden nog ondenkbaar.”

Foto: Tom Corduwener (DGA) en Dave Coenraad (l) (salesmanager) XRAY Automotive. 



41Fleet & Lease    Voorsorteren op toekomstige mobiliteit!

De fiets is de nieuwe groeimotor van de leasebranche, 
bleek onlangs uit de publicatie van de Lease Top-100. Daar 
kan men bij Leasefietsshop.nl, onderdeel van Louwman, 
over meepraten. Thomas van Dam van Leasefietsshop.
nl en zijn collega’s zitten de ene dag bij de directeur van 
een grondwerkbedrijf in Zeeland, de andere dag op een 
heisessie met de HR- en duurzaamheidsmanager van een 
grote corporate. Waar de een de fiets vooral kostenneutraal 
wil invoeren, wil de ander vitaliteit en duurzaamheid op de 
agenda zetten. Het kan allemaal. “De mogelijkheden zijn 
talrijk; er is voor werkgevers altijd wel een manier om de fiets 
succesvol in te zetten en een ‘leuke’ werkgever te zijn.”

Leasefietsshop.nl als ‘portal’ voor een leasefietsregeling

“ Er is altijd een goede manier  
om een leasefiets aan te bieden”

De groei van de leasefiets zette in nadat er een duidelijke, fiscale regels kwamen 
voor werkgevers omtrent het inzetten van fietsen in het mobiliteitsbeleid. Hoewel 
duidelijke regels; daarover verschillen de meningen nogal, erkent ook Thomas 
van Dam. Over die regels later meer, maar de nieuwe fietsregeling biedt in ieder 
geval wel de mogelijkheid om maatwerk te verrichten – dat een werkgever dus 
kan kiezen uit een breed pallet van mogelijkheden om de fiets succesvol aan 
te bieden aan werknemers. Helemaal in deze tijden van hoge brandstofprijzen 
en gewijzigde kilometervergoedingen geen overbodige luxe. Waarbij een 
werkgever ook meteen werkt aan het brengen van meer vitaliteit in het bedrijf 
(lees: terugdringen van ziekteverzuim), aan aantrekkelijk werkgeverschap (bijna 
een noodzaak in deze krappe arbeidsmarkt) en natuurlijk aan het besparen op 
CO2-uitstoot. “De leasefiets is momenteel ook voor werknemers een uiterst 
begeerlijk product. Zeker nu er veel medewerkers weer terugkeren naar kantoor 
en kiezen voor een hybride manier van werken. Wij krijgen zelfs veel vragen 
van werknemers hoe zij de baas kunnen overtuigen om voor hen een goede 
fietsregeling op te zetten”, aldus Van Dam.

Leasefietsshop.nl is net voor corona in 2020 opgericht en is onderdeel van 
Louwman waar ook de brede mobiliteitsprovider Driven onder valt. Ook van de 
accountmanagers van de leaseactiviteiten van Louwman krijgt Van Dam dus 
aanvragen binnen, net als vanuit Driven. Leasefietsshop.nl is helemaal gericht op 
de leasefiets en dus op bedrijven die dit voor hun werknemers willen faciliteren. 
Bedrijven krijgen een eigen portal waar de fietsen door de werknemers zijn te 
bestellen waarbij maximale leasetarieven en specificaties eenvoudig bepaald 
kunnen worden voor individuele en groepen werknemers. Hierbij neemt 
Leasefietsshop.nl het volledige proces uit handen en heeft werkgever altijd 
overzicht in de portal. 

Landelijk dekkend netwerk
Maar misschien wel belangrijker: Leasefietsshop.nl heeft de service goed voor 
elkaar. Bestelde fietsen worden aan huis of op het werk geleverd. Servicebussen 
zorgen voor een landelijk dekkend netwerk en die bus kan ook voor reparaties 
worden gebeld. Pechhulp is er 24/7. Een proefrit kan eventueel gemaakt worden 
bij één van de dertig locaties. Van Dam: “Bij grotere bedrijven komen we ook 
op gezette tijden langs voor onderhoud en kleine reparaties. Dan breng je 
bijvoorbeeld ’s ochtends de fiets naar de bus en staat hij aan het eind van de 
werkdag weer klaar. Door deze aanpak zijn we ook niet afhankelijk van de lokale 
fietsenmaker waar het vaak moeilijker is om afspraken te maken. Wij zitten niet 
om de hoek maar komen op de stoep!”

Het grote voordeel van Leasefietsshop.nl is ook de aanzienlijke voorraad in deze 
tijden van schaarste. Met zusterbedrijf Fietsvoordeelshop.nl wordt momenteel 
zelfs gebouwd aan een nieuwe distributiehal waardoor de voorraad continu 
op zo’n 20.000 fietsen zal uitkomen. Daar zitten bijvoorbeeld ook elektrische 
bakfietsen bij, want ook de bloemist op de hoek is klant. “Die ondernemer was 
helemaal verrast dat ze met de bakfiets 2 x zoveel bestellingen kon afwerken dan 
met haar bestelauto. Die heeft onlangs dus meer bakfietsen besteld.”

Kostenneutraal
De diversiteit van klanten heeft Van Dam echt verrast sinds het begin van 
Leasefietsshop.nl begin vorig jaar. Van grote corporates aan de Amsterdamse 
Zuidas tot en met een grondzetbedrijf in Zeeland. En allemaal hebben ze hun 
eigen beweeggronden om een fiets aan het personeel aan te bieden. Maar 
wat Van Dam ook opvalt: bedrijven – of dat nu in de persoon is van een HR 
of duurzaamheidsmanager of de directeur zelf – weten soms weinig van de 
fietsregeling af zoals die sinds vorig jaar geldt. Waarbij er soms het vooroordeel 
is dat een fiets aanbieden een flinke kostenpost betekent en een berg aan 
extra administratie. Van Dam: “In beide gevallen hoeft dat zeker niet: een 
goede e-bike kan je als werkgever kostenneutraal aanbieden, bijvoorbeeld 
om het te verrekenen met het brutoloon waarbij het ook nog eens buiten de 
werkkostenregeling WKR valt. En de portal neemt de administratie uit handen, 
waar we ook de overeenkomst tussen werkgever en werknemer faciliteren.  
En als er systemen aan elkaar moeten worden geknoopt, doen we dat ook.”

Dan zijn er de werkgevers die additioneel bovenop de leaseauto een mooie  
e-bike willen aanbieden. Een goede elektrische leasefiets kost de werkgever 
tussen de 60 en 70 euro per maand. Hij kan eventueel de werknemer verleiden 
een goedkopere leaseauto te nemen. De bijtelling die de werknemer betaalt 
over de fiets is gemiddeld zo’n 6 euro per maand. “De fiets kan goed worden 
opgenomen in een leasebudget of mobiliteitsregeling. We kunnen uiteindelijk 
zelfs de fiets connected maken waardoor de CO2-besparing voor de werkgever 
meteen is te zien.”

Wij zitten niet om de hoek  
maar komen op de stoep!
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De schadelast door diefstal van auto’s, inclusief onderdelendiefstal, is fors. Met name jongere (lease)auto’s zijn prooi van het 
dievengilde; de keyless entrysystemen blijven een zwak punt. Eigenlijk verbaast het Ruud Bruining van voertuigbeveiliger Mobile 
RED dat zowel leasemaatschappijen als verzekeraars niet meer maatwerk verricht tegen (onderdelen)diefstal. Wat wordt beaamd 
door Ed Moné die met de combinatie Mobile RED, MDP en Movida gedupeerden met een “unieke dienstverlening” kunnen bijstaan.

Mobile RED, MDP en Movida: gezamenlijk de schadelast van diefstal te lijf

Met voertuigbeveiliging 
het verschil maken…

Mobile RED is nog maar een van de weinige bedrijven die voertuigbeveiliging 
volgens de nieuwste normen van certificeringsinstantie KIWA SCM levert en 
inbouwt in de complexe auto’s van tegenwoordig. Ooit was het een domein 
van tientallen bedrijven die ‘een draadjesman’ op pad stuurden om een 
alarmsysteem in te bouwen. In moderne auto’s is het een specialisme; met de 
huidige canbus-technologie kan je snel iets verkeerd doen en een storing in de 
auto veroorzaken. Zelfs dealers kloppen tegenwoordig aan bij Mobile RED en 
dochterbedrijf MDP om hun bij te staan bij het inbouwen van systemen. Want 
voor hen is het vaak alleen al te kostbaar om het garagepersoneel voortdurend 
op te leiden en te certificeren met bijbehorende audits en al. “Waarbij wij 
doorgaans ook goedkoper kunnen leveren dan bijvoorbeeld het dealerkanaal. 
En het sterke punt bij ons: wij bouwen in op locatie”, aldus Bruining.

Op die manier worden bijvoorbeeld heel wat (duurdere) auto’s van 
leasemaatschappijen voorzien van alarmsystemen variërend van Klasse 2/3 
(al dan niet met hellingshoekdetectie zodat het alarm ook afgaat als de auto 
omhoog wordt gekrikt) tot en met Klasse 4 en 5 met voertuigvolgsystemen 
en/of peilzenders. Leasemaatschappijen beheren het cascogedeelte van de 
verzekering zelf, die zijn er dan alles aan gelegen de schade van diefstal zo laag 
mogelijk te houden. Bruining: “Daarbij kunnen we heel specifiek de voertuigen 
beveiligen die populair zijn bij het dievengilde. Ofwel omdat ze makkelijk te 
hacken zijn, ofwel omdat de onderdelen duur zijn en dus veel geld waard zijn. 
Zoals bijvoorbeeld bij Tesla.”

Kat en muisspel tussen crimineel en voertuigbeveiliger
Die kennis van het kat en muisspel tussen crimineel en voertuigbeveiliger heeft 
Mobile RED in huis. Ze adviseren daarover niet alleen leasemaatschappijen 
en fleetowners, maar ook verzekeraars. Veel partijen zijn niet op de hoogte 
van de risico’s. Opmerkelijk noemt Bruining het verschil in aanpak tussen hun 

zakelijke klanten: waar de één inzet op voertuigvolgsystemen vanaf auto’s met 
een catalogusprijs van 60.000 euro, kan bij het andere bedrijf iemand in een ‘full 
options’ Audi Q5 gewoon wegrijden met slechts de standaard startblokkering 
zonder alarm. Met meer gericht beleid zou hier veel leed (en geld dat nodig is 
voor bijvoorbeeld inzet van vervangende vervoer en/of repatriëring van voertuig) 
bespaard worden.

Maar beveiligen is nu eenmaal geen sexy onderwerp, weet ook Ed Moné. Terwijl 
je daar toch als verzekeraar of leasemaatschappij een verschil zou kunnen 
maken. Zoals in veel landen om ons heen gebeurd: verzekeraars laten hun 
vloot daar uitrusten met telematica waarbij een klant bij het afsluiten van een 
polis kan aanvinken of hij beveiliging wil of zelfs een kilometerpolis, waarbij je 
bij minder kilometers ook minder premie betaalt. Systemen die Moné met de 
combinatie Mobile RED, MDP en Movida allemaal in huis heeft. Waarin die laatste 
partij, Movida, het telematicaplatform Finder levert, waarop onder ander ook 
fleetmanagement klanten zijn aangesloten. En het is uiteraard het platform dat 
gebruikt wordt bij de voertuigvolgsystemen van Mobile RED. 

Complete dashboards uitgerukt
Het is ook die combinatie die in de markt zowel preventie en – als het dan toch 
mis gaat – digitaal schadeherstel levert. Een unieke combinatie, benadrukken 
Moné en Bruining. De inbouwspecialisten van MDP werken ook weer voor veel 
fleetowners en leasemaatschappijen. Bijna wekelijks krijgen de monteurs 
auto’s onder handen waar complete dashboards zijn uitgerukt om het 
multimediasysteem te ontvreemden. Kabels – die tegenwoordig vaak bestaan uit 
glasvezel waarbij over één draad soms tientallen signalen lopen - worden daarbij 
doorgeknipt. Gaat de auto vervolgens naar de dealer, zal deze de complete 
kabelboom vervangen waardoor de hele auto moet worden opengehaald. 
Kosten: enkele duizenden euro’s. Maar ook: de auto staat minimaal een week 
in de garage. Bij MDP hebben ze techniek ontwikkeld om het glasvezel te 
lassen waardoor de auto dus niet compleet uit elkaar hoeft gehaald te worden. 
Moné: “Waarbij we uiteraard de kennis hebben om de auto te kunnen her-
programmeren. Door onze werkwijze garanderen we de klant dat de auto binnen 
uiterlijk 5 dagen weer op de stoep staat. Zo niet, betalen wij de kosten voor 
vervangend vervoer.”

MDP is de laatste jaren op dit vlak uitgegroeid tot de IT-specialist van de auto, 
complementair aan schadeherstellers die dit soort gespecialiseerde klussen 
vaak ook niet aankunnen. Schadeherstellers omdat bij inbraak er veelal ook 
schade is aan de carrosserie. Dat komt er uiteraard ook nog eens bij. Preventie is 
dan ook veel beter, kan Bruining niet vaak genoeg aan zijn klanten benadrukken. 
Bruining: “Natuurlijk kost beveiliging in eerste instantie geld, maar je bespaart 
uiteindelijk ook op kosten en natuurlijk op het leed waarmee autodiefstal altijd 
gepaard gaat. Helemaal natuurlijk als er ook waardevolle spullen bijvoorbeeld in 
bestelauto’s zitten. Spullen die duizenden euro’s aan waarde vertegenwoordigen 
en die niet altijd direct vervangbaar zijn. Dat betekent dat het werk niet kan 
worden gedaan waardoor er weer vervolgschade ontstaat voor de ondernemer. 
Ofwel: minder of geen inkomsten! Hier geldt dus helemaal: voorkomen is altijd 
beter dan genezen.”

Beveiligen is nu eenmaal geen sexy 
onderwerp. Terwijl je daar toch als 
verzekeraar of leasemaatschappij een 
verschil zou kunnen maken

Ed Moné (l) en 
Ruud Bruining
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Het private leaseproduct naar een hoger, onderscheidend niveau brengen. Dat is als het ware de inzet van 
ALD Automotive en hun samenwerking met fintechbedrijf Ease2pay waarbij sinds kort private leaserijders via hun 
My ALD app (en dus vanachter het stuurwiel!) kunnen betalen aan de pomp. Niels Onderwater van ALD Automotive en 
Jan Borghuis van Ease2pay over het belang van innovaties in mobiliteit – en hoe het beter én liefst sneller mag!

ALD Automotive en Ease2pay: afrekenen bij de pomp achter het stuurwiel

Voorsorteren op verdere digitalisering 
van het leaseproduct

Dat laatste zit een beetje in de aard van het beestje; zowel Onderwater als 
Borghuis zijn in het dagelijks leven bezig met het brengen van innovaties; 
het zit ze in het bloed. Borghuis was bijvoorbeeld een van de oprichters van 
Greenwheels toen de term deelauto nog moest worden uitgevonden. Innovatieve 
diensten en producten op de markt brengen kan voor beide ‘innovatiemanagers’ 
niet snel genoeg gaan. Maar de klant moet natuurlijk mee. Het brede publiek – in 
dit geval de private leaserijders van ALD Automotive – moeten leren omgaan met 
deze nieuwe producten en diensten. En dat kost tijd.

En daar is niets mis mee, benadrukt Onderwater. Integendeel; innovaties 
implementeer je het liefst gezamenlijk met de klant voor de broodnodige 
feedback. Zo is het ook gebeurd met de contactloze betaling van Ease2pay, nu 
volledig geïntegreerd in de app van ALD. Tanken met Ease2pay betekent tanken 
en betalen zonder naar de tankshop te hoeven lopen of zelfs een pinterminal aan 
te raken. De app detecteert op basis van locatieherkenning bij welke pompen 
de dienst beschikbaar is. Na het selecteren van de pomp, het invoeren van het 
gewenste bedrag en het via iDEAL afronden van de betaling, wordt de pomp 
vrijgegeven en kan de leaserijder het tanken starten. Tankbonnen worden 
automatisch digitaal opgeslagen in de My ALD app. “Het scheelt administratie, 
bovendien is het duurzamer omdat er geen papieren bonnen meer aan te pas 
komen”, aldus Onderwater.

Torenhoge brandstofprijzen
De dienst is in eerste instantie beschikbaar voor de private leaserijders, omdat ze 
via iDEAL met hun eigen betaalpas betalen. In de zakelijke markt wordt gebruik 
gemaakt van (universele) brandstofpassen waar de rekening naar de werkgever 
gaat. Borghuis heeft wel degelijk dit segment ook in het vizier, maar de tijd is 
er nog niet rijp voor. Ook al omdat nog niet alle tankstations de techniek van 
Ease2Pay aankunnen. Nu zijn er 600 stations aangesloten, ongeveer 20 procent 
van het totaal. Daarbij veel onbemande pompen van bijvoorbeeld Tango. In deze 
tijden van torenhoge brandstofprijzen geen overbodige luxe. “Het komende 
jaar breiden we het aandeel van 20 naar 40 procent uit. Tankstations, die hun 
systemen in principe makkelijk kunnen upgraden om Ease2pay te kunnen 
activeren, moeten zien dat er daadwerkelijk volume zit in op afstand betalen. 
Dan zullen ze het ook omarmen. Daarom is onze samenwerking met ALD 
Automotive ook zo belangrijk.”

Ease2pay werkt dus bij zowel de bemande als onbemande pomp. Hoe het de 
ALD-leaserijders bevalt, is nog wat vroeg om te zeggen, stelt Onderwater. Maar er 
gingen wel twee pilots aan vooraf: een onder de eigen medewerkers van ALD, de 
ander via private leaserijders. Toen zat Ease2pay weliswaar nog niet geïntegreerd 
in de My ALD app, maar ondanks dat waren de kritieken lovend. “75 procent sprak 
de voorkeur uit voor de digitale betaaloplossing. En waar we ook achter kwamen: 
de beperkte acceptie van tankstations speelt minder bij consumenten. Die tanken 
toch meestal op dezelfde locatie. Andere opvallende conclusie: men zit niet meer 
vast aan de 120 euro die je normaal maximaal kan tanken bij onbemande stations. 
Dat bedrag voldoet in vele gevallen niet meer voor een volle tank. In de app kan 
jezelf het bedrag instellen waarvoor je gaat tanken.”

Foto: Jan Borghuis van Ease2pay en Niels Onderwater van ALD Automotive

Naast het brengen van gemak voor de leaserijders en daarmee onderscheidend 
te zijn in een private leasemarkt die toch nog vooral gekenmerkt wordt door 
(lage) prijzen, wil ALD Automotive ook graag dat hun berijders-app My ALD 
meer wordt gebruikt. Daar kunnen ze bijvoorbeeld ook schades digitaal 
afhandelen. Maar dat zijn toch vaak incidenten; zegt Onderwater. “We willen 
graag voorsorteren op verdere digitalisering; dat men straks meer kán en gáát 
doen met de app. Het dient het gemak van de klant, en indirect ook het onze. 
Digitalisering past perfect bij het verder ontzorgen van onze leaserijders.”

Book, park, charge & pay
Dat voorsorteren op andere diensten betreft bijvoorbeeld parkeren, een dienst 
die Ease2pay nu ook al in de markt levert. Die markt is inmiddels al redelijk 
ontwikkeld met meerdere aanbieders. Maar waar Borghuis nu op inzet met zijn 
Ease2pay is de combinatie book, park, charge & pay. Ofwel: het reserveren van 
parkeerplekken mét laadvoorziening voor de elektrische auto. Eerder dit jaar 
heeft Ease2pay een bedrijf overgenomen gespecialiseerd in het ontsluiten van 
laadpalen. Borghuis: “Zodra we het laden ook kunnen afrekenen in de app, krijg 
je meteen ook de broodnodige transparantie in de laadmarkt. We zien in het 
reserveren van laadplekken in steden met betaald parkeren of in parkeergarages 
grote kansen. Het liefst ontginnen we ook deze markt in samenwerking met een 
innovatieve partner zoals nu met ALD Automotive.”

Zodra we het laden ook kunnen afrekenen in 
de app, krijg je meteen ook de broodnodige 
transparantie in de laadmarkt

We willen graag voorsorteren op verdere 
digitalisering; dat men straks meer kán en 
gáát doen met de app
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Hoeveel laadpalen heb je als fleetowner eigenlijk nodig in 
deze tijden van hybride werken en elektrische auto’s die al 
ruim 500 kilometer ver komen op één acculading? Het is  
nogal een puzzel, weet Ruud Maat van Allego. Het gevaar 
van ‘over-dimensionering’ ligt op de loer, met alle kosten 
van dien. Maat, verantwoordelijk voor Fleet Charging binnen 
Allego, over geldpotjes, PostNL en laadhubs (liefst met 
comfortabele faciliteiten voor EV-rijders).

Allego biedt laadoplossingen op maat voor zakelijk Nederland 

“ Er bestaat nooit één standaard advies voor 
het inrichten van je laadinfrastructuur”

Bij het grote publiek is Allego vooral bekend van het internationale laadnetwerk; 
van varianten van 11 kW in het straatbeeld tot en met grote laadhubs langs 
internationale snelwegen met laders tot 350kw.Door heel Europa staan er 
inmiddels 28.000 laadpunten. 

Maar een andere belangrijke poot onder het bedrijf zijn de zakelijke klanten. 
Dat kunnen leasemaatschappijen zijn – voor LeasePlan verzorgt Allego sinds 
2018 de laadpunten voor op het werk en bij de leaserijders thuis. Maar ook 
dealerbedrijven – Allego is de laadpartner voor alle Nissan-dealers in Europa - 
voor autofabrikanten, supermarktketens, parkeergarages en horeca - waaronder 
Van der Valk. En natuurlijk voor de doorgaans grotere fleetowners. Bedrijven die 
ook vaak een internationale oplossing willen voor al hun vestigingen in Europa. 
Voor die brede klantengroep is de afdeling van Ruud Maat verantwoordelijk. En 
hij ziet momenteel de omslag bij die zakelijk klant. “Fleetmanagers kiezen en 
masse voor een radicaal andere koers en kiezen voor vol-elektrisch. En daar 
hoort natuurlijk een goed laadbeleid bij.”

Interne organisatie
De partijen waar Maat tegenwoordig aanschuift komen ofwel met uitgewerkte 
plannen of willen graag alles overlaten aan professionele partijen, al dan niet 
in samenwerking met hun leasemaatschappij(en). Het verschil in kennis en 
aanpak is groot. En dat is ook logisch, zegt Maat. “Veel van de besluitvorming 
hangt allereerst af van de interne organisatie van het bedrijf zelf. Vaak zie je dat 
een fleetmanager verantwoordelijk is voor de auto’s, de laadinfrastructuur ligt 
weer op het bordje van facilitymanagers. Dat werkt onduidelijkheid in de hand: 
alleen al doordat er budget moet worden gereserveerd voor zowel auto’s als 
laadpunten. Allego zorgt in deze situaties vanaf het begintraject voor passend 
advies en begeleiding.

Ook hangt het ervan af of een bedrijf is gevestigd in een huur- of eigen pand. 
Veelal is er sprake van een huurpand; wie gaat dan de investering doen in 
laadpalen? Het bedrijf zelf of de verhuurder? Helemaal relevant als er moet 
worden geïnvesteerd in verzwaring van de aansluiting. Iets wat Maat overigens 
altijd probeert te voorkomen. “Met slim en tijd-gestuurd laden is tegenwoordig al 
veel mogelijk. En als thuisladen al in het pakket van de leaserijder zit, dan hoef 
je wellicht op kantoor minder laadvoorzieningen te treffen. Ook hier geldt; het is 
maar net hoe je het geregeld hebt.”

One-stop-shop
Maar op kantoor laden kan net zo goed het belangrijkste middel zijn om 
werknemers mobiel te houden. “Onlangs hadden we een bedrijf waar het verloop 
in personeel groot is en de elektrische leaseauto’s vaak overgaan naar andere 
berijders. Dan moet je dus niet investeren in thuisladers. Kortom, iedere situatie 
vraagt om z’n eigen laadoplossing.”

Al dit soort zaken moeten van tevoren in ieder geval in beeld worden gebracht. 
Allego heeft hierin inmiddels veel ervaring opgedaan en adviseert hier dan 
ook volop in. En als eenmaal de laadinfrastructuur werkt, worden klanten 
aangesloten op hun ISO-gecertificeerde EV-Cloud: ‘de one-stop-shop voor alle 
relevante gegevens over het wagenpark’, zoals Maat het omschrijft. Het biedt 
klanten een eenvoudig overzicht in een gepersonaliseerde omgeving van waaruit 
alles kan worden beheerd. Ook kunnen werknemers zelf hun laadgegevens 
hierop bijhouden. Voor een klant als bijvoorbeeld de PostNL is het ook een 
belangrijk sturingsmiddel om al de elektrische bestelauto’s rijdend te houden. 
“Bezorgdiensten hebben natuurlijk een andere aanpak nodig dan bijvoorbeeld 
een accountantskantoor, inclusief andere soft- en hardware. Bij bezorgdiensten 
werken we ook meer met laadpleinen waar de bussen al dan niet tijd gestuurd en 
met verschillende snelheden kunnen laden.”

Laadhubs
Die laadpleinen of laadhubs ziet Maat overigens meer en meer verschijnen. 
Vooral ook in buurten waar bewoners niet de mogelijkheid hebben om hun 
auto’s voor de deur te laden. Of natuurlijk op bedrijventerreinen. Waarbij er 
steeds meer snelle DC-laders zullen komen. In de mix van laadmogelijkheden 
kunnen deze laadhubs uitgroeien tot een belangrijk onderdeel. Dan bij voorkeur 
voorzien van een koffietent… Maar thuisladen blijft in deze tijden van hybride 
werken – we gaan niet meer zo vaak naar kantoor – een belangrijke pijler 
onder het laadbeleid, benadrukt Maat. “Dat kan tegenwoordig ook prima 
worden gefaciliteerd, waarbij wij uiteraard zorgdragen voor de verrekening van 
de stroomkosten met de werkgever. En die kosten kunnen uiteraard worden 
aangepast; dat zien we nu gebeuren door de stijgende energiekosten. De berijder 
is ten alle tijden in charge over zijn eigen laadpaal!”

Fleetmanagers kiezen en masse voor 
een radicaal andere koers en kiezen voor 
vol-elektrisch. En daar hoort natuurlijk  
een goed laadadvies bij.
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In ons CAD-programma zie je ook meteen 
wat de keuze van een inrichting voor een 
invloed heeft op het gewicht

Gewicht het belangrijkste van een bestelwageninrichting? Dat is in veel gevallen slechts een verkooppraatje, weet Euphran 
van der Avoird, directeur van StoreVan. Net als de bewering dat een aluminium inrichting lichter is dan een stalen variant, 
wat aantoonbaar niet altijd het geval is. Deze ogenschijnlijk tweestrijd in de markt voor bestelwageninrichtingen laat hij 

het liefst links liggen: StoreVan werkt volgens het principe van de auto zelf!

StoreVan bouwt inrichtingen volgens  
het principe van de auto zelf 

Dat laatste mag hij en mede-eigenaar Sebastiaan van der Avoird even uitleggen. 
Het blijkt ‘simpel’: net als een carrosserie van een auto wordt opgebouwd uit 
verzinkt staal en dompelbad gecoat, worden de kokerprofielen van de inrichting 
van StoreVan op dezelfde manier behandeld in de fabrieken in Italië en Zuid-
Duitsland. Het levert een unieke sterkte en stugheid op. Euphran: “Waar andere 
bedrijfswageninrichtingen pas stevig worden als deze zit vastgeschroefd aan 
de carrosserie van de auto – en probeer dan maar eens een lade te openen als 
de auto met één wiel op de stoep staat geparkeerd! – is die van StoreVan van 
zichzelf uit stevig. En dat komt de kwaliteit ten goede; nooit hoeven we lades te 
vervangen of krijgen we schades binnen aan de inrichting.”

Elektrische bestelauto’s
StoreVan levert dan ook 8 jaar garantie op de inrichting. In amper tien jaar is 
het merk uitgegroeid tot de vierde speler in Nederland en telt het bedrijf 50 
dealers en inbouwpunten in de Benelux. De inrichtingen zijn ‘gemiddeld’ geprijsd 
– StoreVan profileert zich zeker niet als prijsvechter in de markt. Klanten zijn 
leasemaatschappijen, zelfstandige fleetowners en een bont gezelschap van 
kleine MKB’ers en ZZP‘ers. Voor bijvoorbeeld loodgieters en servicemonteurs 
heeft StoreVan pasklare oplossingen. Maar maatwerk is uiteraard ook mogelijk: 
Sebastiaan is trots op het unieke 3D-tekenprogramma waarmee gemakkelijk een 
inrichting op maat kan worden gemaakt en de dealerportals speciaal ontwikkeld 
voor bijna alle bestelwagenmerken. “De lijntjes met de autofabrikanten zijn kort; 
de productie en ontwikkelafdelingen bevinden zich in Zuid-Duitsland te midden 
van meerdere autofabrieken van verschillende merken en in Italië hebben we 
nauwe banden met Fiat. Met Ford in Keulen onderhouden we zelf de contacten, 
net als met Renault. Maar van ieder nieuw model hebben we meteen alle 
technische gegevens in ons programma staan.”

Dat laatste is vooral van belang voor de uitrol van elektrische bestelauto’s die 
de komende jaren in groten getale op de markt komen. Nou maakt het voor de 
inrichting niet zoveel uit welke krachtbron er in het vooronder van de bestelauto 
zit, maar de plek van de batterijen en ook de veiligheid daarvan is wel een 
aspect. Ook met gewicht moet meer rekening worden gehouden omdat EV’s zelf 
zwaarder zijn. “In ons CAD-programma zie je ook meteen wat de keuze van een 
inrichting voor een invloed heeft op het gewicht. Daar kan je dan op finetunen.

Zo is het aantal accessoires van veel groter belang op het gewicht dan de lades 
en bakken zelf. Hoewel ook voor die laatsten we andere, lichtere geleiders 
kunnen leveren”, aldus Sebastiaan. 

Gepatenteerde ladegeleiders
Maar beroemd is StoreVan ook om zijn lades die tot wel 80 kilo kunnen dragen. 
Het systeem maakt gebruik van gepatenteerde, speciale ladegeleiders. Ook 
hier valt meteen de enorme sterkte op van het product. En bovendien het 
design, benadrukt Euphran. Want het moet er tegenwoordig ook aantrekkelijk 
uitzien. Maar veiligheid is vooral toch de belangrijkste drijfveer voor bedrijven 
om voor StoreVan te kiezen. Daar kwam een relatie van Euphran onlangs 
pijnlijk achter toen een werknemer op de snelweg was betrokken in een forse 
kop-staartbotsing. “Waarschijnlijk heeft de constructie het leven gered van de 
werknemer. De auto was voorzien van vloerladers, maar de vloer, ter hoogte van 
de lende van de chauffeur, is opgedeeld in 2 gedeeltes. Bij een kop-staartbotsing 
breekt als het ware de vloer waardoor die naar boven buigt en dus niet richting 
de cabine uitbreekt. Hij mag van geluk spreken dat er geen handgemaakte 
houten betimmering in de auto zat zoals we die vroeger veel zagen.”

De grote uitdaging voor StoreVan is momenteel de lange levertijden van 
voertuigen, waar de hele mobiliteitsbranche momenteel mee kampt. 
De orderportefeuille heeft nog nooit zo vol gezeten, voor het eerst sinds de 
oprichting zo’n 10 jaar geleden is de agenda gevuld tot en met oktober; 
6 maanden van tevoren dus! De jaarlijkse groei tussen de 10 en 20 procent denkt 
Euphran ook dit jaar te kunnen realiseren. Het bedrijf groeit in belangrijke mate 
mee met de klant, want maar zelden bestellen die andere inrichtingen dan 
waarmee ze al jaren werken. “Voor hen is het toch een beetje een statussymbool. 
Dat is heel mooi om te zien.”

Van ritregistratie tot bedrijfswagenrichtingen…
StoreVanNederland Bedrijfswageninrichting is een divisie van 
KÜSTER-EFFORT. Daar valt ook het ritregistratiesysteem Travel 
Control onder waarmee Euphran van der Avoird ruim 20 jaar geleden 
mee op de markt kwam. We moeten het bedrijf eigenlijk zien als een 
serviceorganisatie voor technisch hoogwaardige producten. “In 1998 
ben ik als eenmanszaak begonnen; in 2005 werden we marktleider 
met Travel Control. Met als belangrijke klant: de overheid, waaronder 
de belastingdienst. Onlangs hebben we de contracten weer mogen 
verlengen.” De bedrijfswageninrichting is erbij gekomen nar vragen 
uit de markt, schetst Euphran. In Italië, waar de ritregistratiesystemen 
ook worden verkocht, kwam hij in contact met Fami, producent van 
bedrijfswageninrichtingen. Hij was meteen onder de indruk en vooral 
gecharmeerd vanwege het uitgangspunt van de productie van de 
inrichting: precies zoals die van een auto. “Sterk als staal, licht als 
aluminium. Dat is ons credo. Voortdurend worden er nieuwe zaken 
ontwikkeld en komt het bedrijf met nieuwe innovaties. Het systeem is 
modulair uit te breiden, hergebruik van de inrichting is mogelijk, de 
montagetijden zijn kort en, zoals eerder gezegd, zijn we uniek met onze 
lades: met degelijk zwaar uitgevoerde geleiders met verankering in zowel 
geopende als gesloten toestand. De systemen zijn bovendien flexibel 
waardoor ze in werkelijke iedere bestelauto passen.” 



StoreVan bedrijfswageninrichtingen zijn 
sterk als staal en licht als aluminium. 

Het team van StoreVan ontwerpt uw 
bedrijfswageninrichting op maat. 
Onze vakkennis samen met het unieke 
StoreVan CAD-systeem zorgen voor een 
efficiënte en passende inrichting.
 

Daarnaast heeft u keuze uit meer 
dan 4000 accessoires, zodat u uw 
bedrijfswageninrichting nog meer kunt 
personaliseren. 

• Goedkoper en duurzamer dan andere 
topmerken 

• 8 jaar garantie op uw 
bedrijfswageninrichting
 

• Meer dan 40 vakkundige dealers in 
heel Nederland
 

• TÜV botstest en GS gecertificeerd, 
veilig en opgeruimd
 

• Gecertificeerde montage door
 gecertificeerde technici mogelijk

• Sterk als staal, licht als aluminium
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