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ALD analyse: omslagpunt diesel
naar 47.000 km per jaar
Uit een analyse van ALD Automotive blijkt dat het
tegenwoordig in bijna alle gevallen voordeliger is om
een benzinevoertuig te rijden in plaats van een diesel.
Het gemiddelde brandstofomslagpunt ligt momenteel op
47.000 km.

Arval wordt nieuwe captive
van Hyundai
Leasemaatschappij Arval wordt de nieuwe captive
leasemaatschappij voor Hyundai Motor Nederland.
Met onmiddellijke ingang zal Arval alle vormen van
operational leasing voor Hyundai in Nederland gaan
verzorgen. De producten worden aangeboden via het
Hyundai-dealernetwerk.

Duurzaam reizen?
EV en goedkoper OV favoriet
Vier op de vijf Nederlanders zijn bereid over te stappen op
meer duurzame vormen van vervoer – en de elektrische
auto prijkt bovenaan het wensenlijstje. Maar ook het
goedkoper maken van OV als boost voor duurzaam
reizen wordt veel genoemd.

“Autodelen leunt teveel op
peer-to-peer amateurisme”
De nieuwe Green Deal Autodelen dreigt opnieuw
te mislukken als er niet meer aandacht komt voor
professionele B-to-C autodeelbedrijven en deelname
daarin van bestaand MKB. Ook is de acceptatie voor een
‘echte’ deelauto zoals die van Car2Go, Greenwheels en
KAV veel groter dan van peer-to-peer initiatieven, blijkt
uit onderzoek. “Autodelen is door gebrek aan focus
jarenlang effectief stilgezet.”

Negen ‘overlevingsstrategieën’
voor leasemaatschappijen
De verandering in technologie, klantgedrag en
transparantie in prijzen zetten druk op het rendement bij
leasemaatschappijen. De prijsdruk die gevoeld wordt in
het groeiende privéleasesegment dreigt zelfs over te slaan
naar het zakelijke segment. Tincan Automotive komt met
9 overlevingsstrategieën voor leasemaatschappijen. Ter
inspiratie.

De komst van de
mobiliteitswinkel!
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Althans, als we de plannen van Autoleaseman

Jaguar Land Rover illustratief. “Al jaren stel ik
in eindejaarsinterviews dat we te maken hebben
met een overgangsjaar. Welnu, het lijkt alsof we
permanent in overgangsjaren zitten.”
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ALD analyse: omslagpunt diesel naar 47.000 km per jaar
Uit een analyse van ALD Automotive blijkt dat het tegenwoordig in bijna alle gevallen voordeliger is om een benzinevoertuig te rijden in plaats van een diesel. Het gemiddelde brandstofomslagpunt ligt momenteel op 47.000 km.
Door de stijgende literprijzen en de dalende restwaarde van
diesels wordt de TCO van een diesel steeds hoger. Die trend is
al enige tijd gaande. ALD dook in de cijfers waarbij de lease-

maatschappij het leasetarief en het werkelijk verbruik van het
voertuig als uitgangspunt nam om de TCO te bepalen, en een
vergelijkbaar model in diesel en benzine berekend. Hieruit
blijkt dat het omslagpunt verschuift van 35.000 kilometer per
jaar naar 47.000 kilometer per jaar. ALD heeft de bevindingen
nu gepubliceerd in de whitepaper ‘Een nieuwe kijk op dieselauto’s’. Daarin worden de feiten van dieselvoertuigen op
rij gezet. Waarom raken diesels uit de gratie, wat is het alternatief? Wat voor invloed heeft dit op de Total Cost of Ownership (TCO) van dieselvoertuigen? En wat is de impact van al
deze ontwikkelingen op uw wagenpark? De whitepaper is te
downloaden op de website van ALDautomotive.nl of kijk op
TrendsinAutoleasing.nlin de categorie grote leasemaatschappijen is overhandigd aan ALD Automotive. Zij mogen zich
dit jaar beste leasemaatschappij van Nederland noemen. De
tweede plaats wordt ingenomen door Alphabet en Arval is op
de derde plaats geëindigd. In de categorie middelgroot/klein is
Friesland Lease als winnaar uit de bus gekomen. WagenPlan
is tweede geworden en Wittebrug Lease derde.

20 elektrische Jaguars I-PACE voor Sixt

De wagenparkbeheerders zijn het meest tevreden over Athlon.
WagenPlan is tweede geworden in deze categorie en Alphabet derde. De groeimarkt private lease is ook gewaardeerd.
Bijna 2.000 Private Lease rijders hebben aan het onderzoek
deelgenomen. Alphabet komt als beste uit de bus in deze
nieuwe categorie. ALD Automotive is nummer twee geworden en IKRIJ.NL is als derde geëindigd. VZR-Voorzitter Jan
van Delft: “Wij zien positieve ontwikkelingen door de jaren
heen. Zowel in de ontwikkeling van dit inmiddels befaamde
onderzoek als in de manier waarop leasemaatschappijen continu bezig zijn hun klanttevredenheid en NPS te verhogen.
Wij zijn zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van de komende jaren, met name op het onderdeel private lease. Het is
zaak daar naast de mooie salesaantallen ook de tevredenheid
op een hoog peil te houden. Tot nu toe lukt dit prima. Wij zijn
zeer tevreden over de resultaten van het onderzoek en met de
tevredenheid van de verschillende soorten berijders.”

Arval wordt nieuwe captive van Hyundai
Leasemaatschappij Arval wordt de nieuwe captive
leasemaatschappij voor Hyundai Motor Nederland.
Met onmiddellijke ingang zal Arval alle vormen van
operational leasing voor Hyundai in Nederland gaan
verzorgen. De producten worden aangeboden via het
Hyundai-dealernetwerk.

Karen van den Boom van Sixt en Tijmen van Iersel van JLR

Sixt biedt vanaf vandaag als eerste autoverhuurder de volelektrische Jaguar I-PACE aan. De vraag naar elektrische
huurauto’s neemt namelijk toe, stelt de autoverhuurder. De
I-PACE is voor korte of langere periodes te huur.
De I-PACE is nog maar net op de markt, eind september viel de
auto nog in de prijzen als Beste Nieuwkomer 2018. Momenteel
worden de auto’s afgeleverd bij klanten. Bij Sixt zijn eind
november twintig Jaguar I-PACEs klaar gemaakt voor gebruik
en sinds vandaag in de verhuur. Volgens Karen van den Boom,
Managing Director van Sixt Benelux, een prachtige aanwinst
voor de elektrische vloot van Sixt. “In het premiumsegment zijn
er weinig uitstootvrije alternatieven en we merken dat de vraag
sterk toeneemt. Soms om een auto een paar uur testen, maar ook
klanten die bewust de elektrische auto meerdere weken willen
rijden.” De auto’s zullen daarom bij Sixt, voor korte of langere
periodes te huur zijn.

Begin volgend jaar zal de vloot van Jaguar I-PACE zelfs worden
vergroot bij Sixt, om de klanten zoals de overheid en bedrijven
te kunnen voorzien van duurzame mobiliteit op ieder gewenst
moment. “De actieradius maakt de auto geschikt voor lange
afstanden, dus wanneer wij merken dat ook in gebieden buiten
de randstad de vraag toeneemt, zullen wij de I-PACE daar ook
gaan aanbieden.” Tijmen van Iersel, Fleet & Business Manager
bij Jaguar Land Rover, is tevreden dat de I-PACE modellen
beschikbaar zijn voor een grote groep zakelijke geïnteresseerden:
“Sixt heeft in een vroeg stadium al interesse getoond in de
I-PACE, vanwege 100% elektrische gecombineerd met de
premium-uitstraling.. De I-PACE maakt het Jaguar en Land
Rover modellenaanbod in de vloot bij Sixt compleet. Zowel voor
de zakelijke markt als bij particuliere huurders is de I-PACE een
gewild model.”

Hyundai denkt met Arval beter in de staat te zijn om in Nederland
aantrekkelijke private lease- en operational lease-oplossingen
aan te bieden. Want mobiliteit verandert snel, beweert de
Nederlandse importeur van Hyundai vandaag in een persbericht.
‘De elektrische auto staat op het punt van doorbreken. Nieuwe
concepten als private lease en autodelen worden langzaam maar
zeker door de consument omarmd. De klant eist snel en adequaat
maatwerk, zowel van de autofabrikant als van een financiële
dienstverlener. Hyundai beweegt mee. Het merk profileert zich
steeds nadrukkelijker als leider in elektrische mobiliteit, maar
loopt ook voorop met private lease en autodeelprojecten.’
Volgens Ronald Dubbelman, Managing Director van Hyundai
Motor Nederland, heeft Arval internationaal veel ervaring om
als captive op te treden voor importeurs en hun dealernetwerken.
“Hyundai is het snelst groeiende automerk. Hyundai-klanten
profiteren door middel van dit partnerschap nog beter van de
goede en betaalbare leaseoplossingen, zowel zakelijk als privé.
Bovendien heeft Arval een ‘ecologische mindset’.”

Op de voorgrond President Hyundai Motor Nederland Dong Hwan
Shin en Managing Director Arval Liam Donnelly. Daarachter (v.l.n.r.)
Commercieel Directeur Hyundai Berend Jan Hoekman, Director SME
& Private Lease Arval Onno Bierhoff en Algemeen Directeur Hyundai
Motor Nederland Ronald Dubbelman
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Duurzaam reizen? EV en goedkoper OV favoriet
Vier op de vijf Nederlanders zijn bereid over te stappen
op meer duurzame vormen van vervoer – en de elektrische auto prijkt bovenaan het wensenlijstje. Maar ook het
goedkoper maken van OV als boost voor duurzaam reizen
wordt veel genoemd.
Het een en ander blijkt uit onderzoek van MoveMove, de
full-service mobiliteitspas van MultiTankcard (MTc). Dat
concludeert in eerste instantie dat de stelling in Nederland
rond elektrische auto’s is in amper tien jaar tijd volledig is
omgeslagen. Werden auto’s als de Toyota Prius tien jaar
geleden nog meewarig nagekeken, nu is vier op de vijf
Nederlanders bereid om over te stappen naar een elektrische
auto. Zowel zakelijk als privé.
Maar de overstap op milieuvriendelijk vervoer mag
tegelijkertijd niet te veel kosten. Bijna de helft van de ‘nietduurzame’ reizigers (46 procent) geeft aan geen cent extra te
willen betalen om volledig duurzaam te rijden. Eén op de vijf
automobilisten meldt in het onderzoek al in het bezit te zijn
van een hybride of elektrische wagen. Die groep bestaat in
verhouding vaker uit stedelingen en zakelijke rijders. Daarnaast
zijn deze mensen gemiddeld genomen hoogopgeleid en zijn ze
woonachtig in Noord- of Zuid-Holland.
Leaserijders en ondernemers
Nederlanders die niet duurzaam willen rijden, zijn vaker
afkomstig uit het zuiden (met name Limburg), wonen minder
vaak in de vier grote steden en zijn gemiddeld genomen lager
opgeleid. “Hier zien we precies de uitdaging van de politiek
en de auto-industrie”, zegt Patrick Roozeman, directeur van
MTc. “De bereidheid om over te stappen is zeker aanwezig,
maar de bereidheid om meer te betalen niet. De schone rijders
van nu zijn vooral leaserijders en ondernemers. De vraag
blijft hoe je de massa meekrijgt in de verduurzaming van het
Nederlandse vervoer.”
Duurzaam reizen kan ook zonder auto. De meerderheid
van de Nederlandse werknemers (55 procent) geeft aan dat
de werkgever het vaker laten staan van de auto stimuleert,
bijvoorbeeld door middel van een fietsplan, de mogelijkheid

In deze tijd draait het niet alleen meer om die tankbeurt, aldus MTc
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om thuis te werken of een (betere) vergoeding voor het reizen
met het openbaar vervoer. Nederlanders die voor woonwerkverkeer alleen het OV gebruiken, zijn bovengemiddeld
vaak hoogopgeleid, woonachtig in steden, autoloos en single.
Vraag Nederlanders naar hun ideeën om duurzaam reizen
een boost te geven, en het goedkoper maken van het OV staat
met stip op één; 60 procent vindt dat het OV goedkoper moet
worden. Ook béter openbaar vervoer, thuiswerken en flexibel
werken worden als oplossingen aangedragen.
Kosten vaak niet gedeclareerd
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de 40 procent
van de Nederlanders die de privéauto gebruikt voor zakelijke
doeleinden, deze kilometers lang niet altijd declareert bij
de werkgever. Ook parkeerbonnetjes en OV-kosten worden
regelmatig niet als kosten opgevoerd. MoveMove, de
totaaloplossing van MTc, stelt bedrijven in staat om in één
klap een einde te maken aan deze onduidelijkheid. Deze
mobiliteitsoplossing verzamelt alle gemaakte reiskosten in één
overzicht: OV, fiets, taxi, tanken en aanvullende autodiensten,
zoals parkeren en carwash.
Ook aandacht in het onderzoek voor afleiding in het verkeer.
Recente discussies over focus op de weg blijken niet overbodig.
Veel automobilisten zijn achter het stuur met andere zaken
bezig dan autorijden. Zo zegt de helft van de automobilisten
(51 procent) iets te drinken achter het stuur en 43 procent eet
regelmatig tijdens het rijden. Ruim een vijfde stelt al rijdend
de routeplanner in, één op de tien automobilisten checkt
onderweg social media, en 5 procent typt onder het rijden
berichtjes. 4 procent erkent daarnaast weleens te flirten in de
file – mannen significant vaker dan vrouwen.
In het verkeer ergert de Nederlander zich vooral aan slecht
rijgedrag, agressief rijden en aan appende en bellende
automobilisten. Vlak daarachter volgen ergernissen als
bumperkleven, files, treuzelende rijders en de brandstofkosten.
In het openbaar vervoer ergert men zich vooral aan de drukte,
de langere reistijd en het ontbreken van een zitplaats; over dit
laatste klagen jongeren tussen de 18 en 24 jaar overigens vaker
dan senioren; die vinden altijd wel een plekje.

Free2Move Lease nu ook in Nederland
Het ‘mobiliteitsmerk’ Free2Move van Autofabrikant PSA
Group (Peugeot Citroen DS Opel) is nu ook in Nederland
begonnen met het aanbieden van operationele leasing. Het
moet uitgroeien tot een universele leasemaatschappij.
Ruim 2 jaar geleden startte PSA Free2Move met de ambitie
om voor 2030 ‘de mobiliteitsverlener bij uitstek te worden’.
Onder de paraplu van Free2Move bevinden zich een schare
van slimme mobiliteitsoplossingen, van deelauto’s en
telematica-oplossingen tot (multimerk) leaseactiviteiten. Die
laatste tak was in de overvolle Nederlandse leasemarkt nog
niet operationeel. Wel al in landen als Spanje, Italie, België,
Frankrijk, Duitsland en het Verenig Koninkrijk. Deze maand
is nu de aftrap voor Peugeot, Citroen en DS, in januari
volgt Opel.
De leasetak is een aparte unit, geleid
door Lloyd de Meza. “De leasemarkt
in Nederland is zeer competitief. Om
als merken enigszins onafhankelijk te
kunnen opereren is een sterke in-house
leasemaatschappij onmisbaar”. Free2Move Lease richt zich
uitsluitend op operationele lease voor B2B klanten. “De
private lease formules blijven een specialiteit van de captives
Opel Finance en PSA Finance”, aldus De Meza. Naast het
aanbieden van ‘reguliere leaseproposities’ legt Free2Move
Lease ook sterk de focus op bedrijfswagens van en de
ontwikkeling van de verkopen van auto’s met alternatieve
brandstofsoorten. De twee andere pijlers onder Free2Move
zijn Free2Move Connect Fleet en Free2MoveFleetsharing. Het
eerste is een online platform voor wagenparkbeheer waarbij
de voertuigen met telematicasystemen worden uitgerust, de
tweede is een autodeeldienst voor fleetowners.

Essent en XXImo worden
‘totaalaanbieder’ elektrisch rijden
XXImo Mobility biedt samen met Essent een onestop-shop voor het opladen van elektrische auto’s:
laadpalen, betaalopties, een Europees laadnetwerk en alle
ondersteunende diensten vanuit één aanbieder.
Klanten van XXImo kunnen voortaan laadpalen kopen,
onderdeel maken van een mobiliteitsbudget of opnemen in
een leasecontract, inclusief MobilityCard met laadfunctie in
heel Europa. Werknemers kunnen bovendien thuisladen via
XXImo verrekenen met de werkgever. Laadpaalonderhoud
en de 24/7 servicedesk maken het aanbod compleet. Volgens
Patrick Bunnik, CEO bij XXImo, krijgt de markt er nu een
unieke totaalaanbieder bij die kennis van energiemarkt en
van de mobiliteitsmarkt met elkaar combineert. “Nu krijgen
bestuurders van elektrische wagens vaak met verschillende
bedrijven te maken voor de aankoop van hun laadpas, laadpaal,
de plaatsing ervan, wanneer er een storing plaatsvindt of
voor het verrekenen van het thuisladen. Dit is omslachtig en
vormt een belemmering voor werknemers om naar elektrisch
rijden over te schakelen. XXImo brengt alles onder hetzelfde
webportaal met één centrale servicedesk en versimpelt zo de
toegang tot elektrisch rijden aanzienlijk.”
In het partnership levert Essent, marktleider in de Benelux,
de energie en de expertise over de installatie van laadpalen.
Innogy, het bedrijf waar Essent deel van uitmaakt, heeft al
meer dan 24.000 oplaadpunten in twintig landen geïnstalleerd.
In België en Nederland wordt dit nu opgestart.

KAV Autoverhuur: herhaling echec Green Deal Autodelen ligt op de loer

“Autodelen leunt teveel op peer-to-peer amateurisme”
De nieuwe Green Deal Autodelen dreigt opnieuw te mislukken als er niet meer aandacht komt voor professionele B-to-C autodeelbedrijven en deelname daarin van
bestaand MKB. Ook is de acceptatie voor een ‘echte’ deelauto zoals die van Car2Go, Greenwheels en KAV veel groter dan van peer-to-peer initiatieven, blijkt uit onderzoek.
“Autodelen is door gebrek aan focus jarenlang effectief
stilgezet.”
De stevige kritiek op de nieuwste Green Deal Autodelen,
met de onderliggende cijfers van kennisplatform CROW,
komt onder andere van KAV-autoverhuur, met meerdere
deellabels (WitKar, KAV4go, ConnectCar, StudentCar) een
van de grotere aanbieders van deelauto’s. KAV is weliswaar
deelnemer in Green Deal Autodelen maar is uit protest begin
oktober weggebleven bij de officiële feestelijke ondertekening.
Ook al omdat de eerste Green Deal schromelijk is mislukt: de
doelstelling bleef steken op amper 41 procent. Herhaling van
dat echec ligt op de loer.
De kritiek van het verhuurbedrijf richt zich onder andere op
de focus van de Green Deal op aantallen deelauto’s en dan
vooral van de peer-to-peer platforms waar particulieren een
“stukje restcapaciteit van hun auto kunnen verhuren”, zoals
Hemmie Kerklingh, directeur van KAV, het omschrijft. “Het
gaat daarbij puur om de aantallen, terwijl dat niets zegt over
effectiviteit. De particuliere deelauto die misschien een paar
uur per maand wordt verhuurd wordt gelijk getrokken met een
deelauto die 24 uur per dagen zeven dagen in de week paraat
staat. Het is appels met peren vergelijken.” Volgens Kerklingh
vereist succesvol autodelen bovendien dat risico’s voor de
particulier als geheel worden weggenomen. En dat gebeurt in
zijn ogen bepaald niet bij veel deelplatforms. Ook al wordt
er een verzekering aangeboden, het dekt bij lange na niet alle
sores.
Energietransitie versus mobiliteitstransitie
Ook de fixatie op elektrische deelauto’s heeft de doelstelling
van 100.000 deelauto’s (eerst in 2018, nu verlegd naar 2021)
bepaald geen goed gedaan. Al eerder betoogde Kerklingh
dat energietransitie niet op één hoop moet worden gegooid
met mobiliteitstransitie. Die laatste gaat over van bezit naar
gebruik. Daar moet autodelen over gaan. Naast de business
case (de kosten) stelt het autodelen nu eenmaal stevige
operationele eisen, zoals het bieden van optimale flexibiliteit
aan de gebruiker. “Onderdeel van het concept is afrekenen

Hemmie Kerklingh, directeur van KAV Autoverhuur

van reëel gebruik per minuut of per seconde. Dan accepteert
natuurlijk helemaal niemand dat ze ‘even een halfuurtje’
een accu moeten gaan bijladen of dat ze zonder radio en
verwarming moeten gaan rijden om de bestemming te halen”.
Eerder stelde ook onderzoek van CROW dat de nadruk op
elektrisch autodelen kan afremmen.
Bovenal biedt autodelen kansen in de mobiliteitstransitie,
die in de ogen van Kerklingh niet worden waargenomen. “In
metropoolregio Rotterdam-Den Haag hadden wij nu kunnen
rondrijden met zeker 400 free floating auto’s. Vanwege
dat concept heeft Den Haag al in 2016 de Autodeel Award
gekregen. Daarna hebben ze het laten lopen omwille van
onhaalbare GroenLinks symboolpolitiek met betrekking tot
elektrische deelauto’s.”
Acceptatie
De acceptatie van deelauto’s van de consument is cruciaal
in de ogen van Kerklingh. Uit recent Engelstalig onderzoek
(The role of sustainability in carsharing from a consumer

perspective) blijkt dat diezelfde consument eerder een
professionele deelauto wil inzetten dan een deelauto van een
particulier. “Peer-to-peer verhuur blijkt uit dit onderzoek
aanmerkelijk beperkter in potentie dan de professionele B2Cverhuur. Voor de consument blijkt dit substantieel onderscheid
te maken in acceptie van het product”, aldus Kerklingh.
Kortom, professionele autoverhuurders moeten meer
worden betrokken bij de Green Deal Autodelen. Bij KAV
zien ze nog teveel ‘amateurprojecten’ die lang blijven
hangen in een start up-fase. Kerklingh: “Die Green Deal is
een pure marketingmachine geworden, die de kansen voor
het mobiliteitsprobleem negeert en zich blind staart op
cijferfetisjisme. Het bestaand MKB voorbijlopen is dom.
De acceptatie van professionele partijen bij de consument is
5 keer zo groot als van particuliere platforms, zo blijkt uit
toonaangevend onderzoek. De potentie van autodelen wordt
niet benut met zogenaamd groen gerommel in de marge. Het
wordt tijd om uitgangspunten van de Green Deal grondig te
herzien, anders dreigt opnieuw een mislukking.”

Macadam wint Europese tender ALD Automotive
Macadam gaat ook de komende 4 jaar de inspecties doen
voor de eindecontract-auto’s van ALD Automotive. Het inspectiebedrijf won de Europese tender, het gaat de inspecties voor ALD uitvoeren in Nederland, België, Frankrijk,
Luxemburg en de Baltische staten.

Gerhard Prent (l), Sales & Marketing Manager Macadam Nederland
en Jeroen Kruisweg, Algemeen Directeur ALD Automotive Nederland

Afgelopen jaren werkten beide partijen al samen. Een team van
Macadam-experts is dagelijks aanwezig op de remarketinglocaties van ALD Automotive in Meerkerk en Nieuwendijk.
Daar voeren zij de inspecties uit van eindecontract-, huur- en
poolauto’s. Hun rapportage wordt gebruikt bij de beëindiging
van leasecontracten en voor het online remarketingplatform
Carmarket van ALD Automotive. Volgens ALD’s algemeen

directeur Jeroen Kruisweg moet de inname van leaseauto’s
transparant en controleerbaar gebeuren; het is een voorwaarde
voor een open en eerlijke relatie met klanten. “Daarom is het
hebben van een professionele partner op dit vlak essentieel.
We zijn blij om de samenwerking met Macadam te kunnen
voortzetten”.
Macadam Europe is marktleider met meer dan 500.000 inspecties per jaar. Sinds 1993 levert het inspectiebedrijf ondersteuningssystemen aan alle partijen die betrokken zijn bij het eindecontract- en remarketing proces in de autosector. Macadam
Europe is actief in 13 landen in Europa.
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Tanken in de ochtendspits vaak goedkoper
Eén op de vijf tankstations past gedurende de dag de
brandstofprijzen aan, de verschillen kunnen oplopen tot 10
cent per liter. Dit ‘dynamic’ pricing is volgens Travelcard
in Nederland in opkomst. Goedkoopste tijd om te tanken:
tussen 3 en 6 uur ’s nachts.
Travelcard heeft voor RTL Z hun data geanalyseerd van
duizenden leaserijders. Paste vorig jaar 13 procent van
alle tankstations minimaal twee keer per dag zijn prijzen
aan, dit jaar is dat 15 procent. Doordeweeks doet zelfs 21
procent van de tankstations het. Volgens Tarvelcard directeur
Jan-Reint Vink doen pomphouders dit om de concurrentie
slim af te zijn met lagere prijzen of om juist meer winst te
maken op drukke momenten. ‘s Ochtends blijkt de kans op
goedkopere brandstof groter. Tijdens de avondspits slaat dit
om. “In de loop van de avond stijgen de prijzen. Het gaat om
veranderingen van enkele centen in de basis, naar uitschieters
tot wel 10 cent”, aldus Vink tegenover RTL Z. De goedkoopste
prijzen aan de pomp treffen automobilisten doorgaans midden
in de nacht aan, tussen 3 en 6. Maar een wakkere pomphouder
kan juist wél midden in de nacht zijn prijzen verhogen omdat
er bijvoorbeeld net een concert in de buurt is afgelopen en veel
mensen er onderweg naar huis stoppen om te tanken.

Stapp.in komt met zakelijke
‘white label’ deeloplossing

Negen ‘overlevingsstrategieën’ voor leasemaatschappijen
De verandering in technologie, klantgedrag en transparantie in prijzen zetten druk op het rendement bij leasemaatschappijen. De prijsdruk die gevoeld wordt in het groeiende
privéleasesegment dreigt zelfs over te slaan naar het zakelijke segment. Tincan Automotive komt met 9 overlevingsstrategieën voor leasemaatschappijen. Ter inspiratie.
Wim Halverhout van Tincan Automotive benadrukt dat
het momenteel goed gaat met autoleasemaatschappijen in
Nederland. Economische groei leidt tot meer mensen aan het
werk en daarmee ook groeiende wagenparken. De krapte op de
arbeidsmarkt, maken de leaseauto en/of het mobiliteitsbudget
weer tot een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Tel daarbij op de
doorbaak van privélease en het wordt duidelijk waarom het
goed gaat.
Maar het is niet alleen de zon die schijnt. De eerder genoemde
veranderingen zetten druk op het rendement. Bovendien: juist
nu het goed gaat, kan het geen kwaad om nog eens goed naar
het eigen merk en de positionering te kijken. Halverhout ziet
in de markt dat in een poging van leasemaatschappijen om
aan alle trends en ontwikkelingen een beetje mee te doen,
veel leasebedrijven een deel van hun duidelijke profiel en
positionering kwijtraken. “Juist nu is het belangrijk scherpe
keuzes te maken, je te onderscheiden van de rest. Je hoeft niet
perse een mobiliteitsprovider te worden, zeker nu nog niet.
Stop dan je energie in een positionering die beter past en die
je goed over de bühne kan krijgen richting medewerkers,
klanten en stakeholders. Uiteraard is een mix van thema’s ook
mogelijk, maar hou het dan bij twee of maximaal drie.”

we geen leasemaatschappij die zich onderscheidt op deze
emotionele waarde; die als ambitie heeft dat er geen fatale
ongelukken meer gebeuren. Zonde, want als je aantoonbaar
minder ongelukken hebt in je wagenpark, er alles aan doet
om berijders en wagenparkbeheerders te begeleiden in het
samenstellen van veilige auto’s en echt goed en veilig rijden,
dan maak je een tastbaar verschil!
6. De digitale leasemaatschappij: zoals er inmiddels een aantal
selfservice verzekeraars zijn, is er nog ruimte voor een 100%
selfservice leasemaatschappij waarbij je werkelijk alles online
uitzoekt. Vaak zie je dat het sales proces (bijvoorbeeld bij
privélease) wel volledig digitaal is, maar het organisatorische
model daarna toch meer klassiek wordt opgelost.
7. De regionale leasemaatschappij: elke regio kent zijn eigen
cultuur. Er zijn veel regio’s in Nederland die groot genoeg zijn
voor een echte ‘midden in de samenleving’, waar ons kent ons
echt nog toegevoegde waarde heeft. Herkenbare gezichten in
de markt, kennis van de lokale bedrijven en actief zijn in het
verenigingsleven kan hier echt nog het verschil maken.
8. De internationale leasemaatschappij: sommige leasemaatschappijen zijn groot geworden door hun grotere
klanten te volgen in hun internationale expansie, het ‘follow
the customer’ principe. Voor internationale klanten en
wagenparkbeheerders is het een zegen om niet voor elk land
te schakelen met een andere leasemaatschappij. Kunnen
schakelen in verschillende talen met wagenparkbeheerders en
berijders en internationale rapportages zijn dan belangrijker
dan de laagste prijs.

Ter inspiratie; 9 mogelijke strategische richtlijnen op rij:
1.De mobility provider: de meeste grote leasemaatschappijen
zeggen het te zijn. Maar wordt er echt in de term mobiliteit
gedacht? Wordt die regierol vanuit een visie gepakt en
uitgerold? Of wordt er een autocontract verkocht met wat
ingekochte producten. De echte mobility provider voelt en
proeft mobiliteit, heeft een visie op mobiliteit en innoveert
zelf op dit gebied. Van fiets tot en met parkeren, van trein tot
en met flexwerken. Echt All-in.
Autodeelbedrijf Stapp.in zet een nieuw zakelijk (white)
deellabel in de markt voor leasemaatschappijen,
autoverhuurders en fleetowners, waarmee deze MaaSoplossingen aan hun klanten kunnen aanbieden. Het
bedrijf ontvangt hiervoor 1,3 miljoen euro aan kapitaal.
Stapp.in heeft besloten haar bedrijfsactiviteiten te splitsen.
Het blijft zich richten op autodelen voor bedrijven en andere
organisaties, zoals overheden die een beperkt aantal auto’s in
een besloten kring willen delen. Daarnaast wordt de complete
deeltechniek via een nieuw zakelijk (white) label in de markt
gezet. Stapp.in beschikt over CE-gecertificeerde techniek,
waarbij gebruikers 24/7 toegang hebben tot het wagenpark
zonder fysieke sleuteloverdracht. Ook biedt het systeem een
eco-score, rijgedrag-analyse, GPS-tracking en een slimme
planningsmodule. “De box en het softwareplatform van Stapp.
in vormen een volwaardige fleetmanagement-oplossing en
bieden het gemak van een snelle en eenvoudige toegang tot
mobiliteit. Dit is onmisbaar voor het creëren van duurzame en
betaalbare mobiliteit”, aldus Mark Baan, directeur van Taxi
Baan Rijssen en een van de investeerders in Stapp.in.
Overige investeerders zijn de Familie Houttequiet (ex-Opel
dealers) en investeringsfonds Silicon Polder Ventures.
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2. De remarketing champion: stel dat je de remarketing echt
leidend laat zijn. Dan koop je nu die auto’s in die over 24-48
maanden nodig zijn op de automarkt in Nederland of Europa.
Dat de auto’s tussentijd rondrijden bij klanten als leaseauto
wordt dan bijna secundair. Door een fantastisch resultaat op
remarketing, kunnen de leaseprijzen aangenaam laag zijn.
3. De low cost car provider: wie heeft het echte Easyjet
model al uitgevonden voor leasing? Totale standaardisatie van
het proces, de basispropositie en alles wat niet hoort tot de
kernpropositie een flinke premium prijs voor vragen. Zoals
bijvoorbeeld voor administratieve afhandeling van boetes,
tussentijds veranderen van contracten, wisselen van berijders
en vrije keuze van auto’s of individuele keuze van opties.
4. De duurzame leasemaatschappij: alles gericht op
duurzaamheid, van zuinige auto’s tot en met belonen van het
juiste rijgedrag, inkopen van duurzaam opgewekte energie,
testen met waterstofauto’s etc.
5. De veilige leasemaatschappij: er zijn een paar
autofabrikanten die ‘veiligheid’ claimen. Toch kennen

9. De klantgerichte leasemaatschappij: natuurlijk is elk bedrijf
klantgericht, maar echt alles vanuit het perspectief vanuit de
klant doen is een grote uitdaging. Denk aan thuis afleveren
en thuis weer ophalen, altijd een persoonlijk aanspreekpunt,
iemand die je echt helpt bij het uitzoeken van een auto, die
je dag en nacht kan bellen voor als je stil staat of een optie
niet begrijpt. Als je alle processen met de klantbril op nog
eens doorneemt, dan valt er nog veel te verbeteren om echt
klantgericht te zijn.

Autoleaseman wordt franchise mobiliteitsshop

“Tegenwoordig een nieuwe (zakelijke) auto kopen is oliedom”
Lease-intermediair Autoleaseman stoomt zijn organisatie klaar om vanaf volgend jaar haar
nationale franchiseorganisatie in heel Nederland uit te rollen. Drie jaar lang is er gebouwd
aan een platform waarop Mkb’ers, ZZP’ers en particulieren hun mobiliteit kunnen inkopen.
Operationeel lease, private lease, shortlease en financial lease zijn vooralsnog de smaken,
een zevental lease- en financieringsmaatschappijen hangen er ‘a la Hypotheekshop’ achter.
Oprichter Maik Dielissen wil eindelijk eens de transitie van bezit naar gebruik vormgeven.

Een bevlogen ondernemer, met een rijke historie in zowel
(corporate) leaseland als bij fabrikanten zag enkele jaren geleden
zijn kans schoon om als lease-intermediair de ontbrekende
schakel te zijn tussen leaseaanbieders en autobedrijven en de
doelgroep die ze maar niet wisten te bereiken: ondernemers uit
het MKB of ZZP’ers. Een groep die zich volgens Dielissen als
consumenten gedragen, waardoor je dan ook een ‘retailstrategie’
moet hebben. “Brokers zoals Autoleaseman zijn ontstaan
omdat aan de ene kant de grote leasemaatschappijen niet zijn
ingericht op het distributiekanaal voor ZZP’ers en Mkb’ers.
Zij zijn ontzettend goed in het business to business kanaal. Aan
de andere kant heb je de dealerbedrijven die geen kaas hebben
gegeten van de verkoop van financiële producten. Zij zijn goed
in het verkopen van objecten. Dit vacuüm heeft ervoor gezorgd
dat er in Nederland enkele mooie intermediairs zijn gekomen
die buitengewoon succesvol zijn in de markt.”

Oliedom
Tot zover de ‘geschiedenisles’ van Dielissen. De toekomst ziet
hij al even duidelijk voor ogen, en hij is zeker niet de enige. Ter
illustratie doet hij graag een boude uitspraak: tegenwoordig
een nieuwe auto kopen is echt oliedom. Of je nu ondernemer
bent of particulier. Waarbij de gemiddelde consument niet
eens weet wat autobezit hem maandelijks kost. “De trend van
bezit naar gebruik is onomkeerbaar. Deze transitie is in volle
gang. Met onze consultancy-tak (zie kader) richten we ons er
vol op. De snelle opmars van private lease heeft bijvoorbeeld
alles te maken met de trend van bezit naar gebruik. Carsharing
wordt straks private lease 2.0. Want je eigen auto leen je niet
uit, een leaseauto wel.”
Door de ontwikkeling van bezit naar gebruik worden financiële
producten leidend. Autoleaseman als ‘automotive retailketen
2.0’ moeten we zien als een shop gesitueerd in het liefst
een drukke winkelstraat waar vanuit financiële producten leasing, private lease, shortlease en financial lease – worden
verkocht. Het is een formule gebaseerd op drie succesvolle
bestaande formules: Belsimpel.nl waar de consument de
beste deal uit de markt krijgt voorgeschoteld, de Hypotheker

vanwege het franchisemodel en Independer dat vooral de beste
voorwaarden voor consumenten zoekt. “Wij zitten er met onze
formule midden tussenin. Ruggengraat daarbij is ons nieuwe
platform dat voortdurend zal worden doorontwikkeld en waar
ook nieuwe diensten aan worden gehangen.”

Partner van Keurmerk Private lease
De zeven deelnemende partijen zijn niet de minste: het zijn
de topspelers in leaseland, zoals LeasePlan, Athlon, Arval
en Alphabet. Ook DutchFinance van Pon, Alpha Credit van
ABNAMRO en Findio van Credit Agricole zijn aangesloten.
Op het systeem komen steeds de beste aanbieders van een
bepaald product naar boven drijven. Afhankelijk of de
potentiele klant private lease wil of misschien een financial
leasecontract. Ook in die keuze wordt hij of zij ondersteunt.
Waarbij in het geval van private lease Autoleaseman beschikt
over het Partner van het Keurmerk Private Lease, speciaal
voor brokers in het leven geroepen. Autoleaseman is de eerste
intermediair die dit keurmerk mag voeren.
Mooi aan het systeem is dat een auto volledig kan worden
geconfigureerd waarbij de leaseprijzen realtime veranderen
als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een andere uitvoering.
Uiteraard zie je ook meteen de effecten van kilometers
en looptijd op de prijs. Het werkt allemaal verbluffend
eenvoudig. “Ook uniek is dat je bij ons een private leaseauto
zelf kunt configureren, net zoals bij een zakelijke auto. Maar
de grootste uitdaging was toch wel om financial lease met al
die wisselende rentepercentages erin te krijgen. Daar hebben
we een speciaal algoritme voor gebouwd. Vooral voor ZZP’ers
is financial lease groot; zij kunnen de btw aftrekken zonder dat
ze bijtelling betalen over de auto.”
Shortlease wordt eveneens aangeboden in het platform van
Autoleaseman, waar het werken met bundels een transparant
en eerlijk product moet opleveren. In 2019 komt er ook een
eigen ev-deelautoprogramma en zo liggen er nog een aantal
‘business cases’ op de plank die Dielissen nog niet kan

Maik Dielissen

onthullen. Tipje van de sluier: door het succes van private lease
zal elektrische mobiliteit ook worden gestimuleerd. Dielissen:
“Niemand die een elektrische auto tegenwoordig koopt, want
de onzekerheden rondom techniek, accu en restwaarde zijn
groot. En je kan de ene elektrische auto nauwelijks met de
andere vergelijken. Leasing is hier uiteindelijk de uitkomst:
leg het risico bij de leasemaatschappij neer!”

Autoleaseman Consultancy
biedt hulp bij transitie
Autoleaseman heeft begin 2018 zijn activiteiten
uitgebreid met een nieuwe divisie: Autoleaseman
Consultancy. De nadruk ligt daarbij op het begeleiden
van automotive partners in de transitie van het bezit naar
het gebruik van de auto. Zo heeft het onlangs James
Autoservice geholpen hun private lease divisie op te
zetten. LeasePlan is daarin de partner. Misschien op het
eerste oog een bijzondere strategie. “Maar bedenk dat
iedere James-vestiging wat marge pakt op de contracten,
maar belangrijker is dat je het onderhoud blijft doen van
de auto’s en verzekerd bent van een stroom van jong
gebruikte occasions”, aldus Dielissen. De consultants
– Dielissen is hard aan het werven voor nieuw talent
- richt zich op bedrijven die de impact voelen van
de transitie van bezit naar gebruik. Dielissen: “Veel
bedrijven denken het zelf te kunnen, maar daarvoor is de
transitie te groot. De meesten blijven toch gefocust op
hun eigen, bestaande model. Dan kun je beter iemand
van buiten inschakelen.”
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Mega aflevering elektrische auto’s bij Engie
110 van de 250 bestelde elektrische auto’s zijn afgelopen 3
november officieel overgedragen aan berijders van Engie.
De energiemaatschappij wil versneld een emissievrij
wagenpark invoeren. Te beginnen met 60 Hyundai Kona’s
en 50 Nissan Leafs.
Engie wil in 2021 zo’n 40 procent van het wagenpark volelektrisch hebben. In 2030 wil het bedrijf volledig CO2neutraal opereren. Daarbij wordt er verder gekeken dan
alleen het wagenpark, stelt Ronald de Hoog fleetmanager
van Engie. “We zoeken ook naar stimuli om medewerkers die
met eigen vervoer naar en voor hun werk reizen te motiveren
dit duurzamer aan te pakken.” Wel ziet de fleetmanager
de nodige uitdagingen om de CO2-doelen te behalen. “De

beschikbaarheid van de elektrische voertuigen op de huidige
markt is nog mager. We doen daarom een beroep op de
automobielmarkt om voorrang te geven aan het ontwerpen van
aantrekkelijke elektrische auto’s”, aldus De Hoog.
Rechtstreeks uit de fabriek
De huidige aflevering van de in totaal 110 Kona’s en Leafs
zorgen in ieder geval voor enthousiasme bij de leverende
dealers en hun importeurs. “Het komt zelden voor dat er zoveel
elektrische auto’s in één keer aan een klant worden afgeleverd”,
zegt Robert van Barneveld, directeur Hyundai Wittenberg.
Nissan krijgt de Leafs rechtstreeks uit de fabriek in Engeland
waardoor het, volgens Robbert Monteban, EV Director bij
Nissan Benelux, makkelijker aan een grote vraag kan voldoen.

Wij wensen u heel veel fijne
en veilige kilometers in 2019!
Namens alle medewerkers van ABS Autoherstel

Met 26.000 geleverde exemplaren in 2018 is
de Leaf de best verkopende elektrische auto in
Europa. In Nederland is de hij zelfs opgeklommen
tot het derde best verkopende model in de
middenklasse (C-segment inclusief alle benzineen dieselmodellen), volgens de importeur.
Hyundai meldt dat er sinds 1 september al 414
Kona’s zijn afgeleverd maar kampt nu met
lange levertijden (10 tot 12 maanden). Klanten
kunnen eventueel kiezen voor een elektrische
‘tussenauto’: de Hyundai Ionic.

Staatssecretaris
benoemt 11
werkgevers als
fietsambassadeur
Elf grote werkgevers gaan zich, samen met
staatssecretaris Stientje van Veldhoven
(Infrastructuur en Waterstaat), actief inzetten
om meer werknemers uit de auto op de fiets
te krijgen. De 11 ‘fietsambassadeurs’ moeten
in de praktijk laten zien hoe je medewerkers
stimuleert te fietsen.

Vertrouwd, vakkundig en snel

absautoherstel.nl
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Eén van de 11 fietsambassadeurs is het
Universitair Medisch Centrum Groningen. Dat
maakte begin november bekend dat de acht
universitaire ziekenhuizen in Nederland binnen
drie jaar 10% van hun medewerkers uit de auto
op de fiets naar het werk willen hebben. Op dit
moment komen ongeveer 30.000 medewerkers
van deze ziekenhuizen met de auto naar het
werk. Staatssecretaris Van Veldhoven is blij
met deze start. Zij wil nog deze kabinetsperiode
200.000 mensen uit de auto op de fiets krijgen.
“Meer dan de helft van de mensen woont binnen
15 kilometer van hun werk. Prima te doen met de
gewone fiets of e-bike.” Van Veldhoven investeert
met provincies, stadsregio’s en gemeenten een
kwart miljard in nieuwe fietsroutes en stallingen.
Ook wordt het leasen van een fiets vanaf 1 januari
2020 aantrekkelijker gemaakt.
Het Universitair Medisch Centrum Groningen
trekt, naar eigen zeggen, alle mogelijkheden
om fietsen aantrekkelijk te maken uit de kast.
Voorbeelden van de gerichte maatregelen zijn
kilometervergoedingen, benutten van fiscale
voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadpalen
voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen,
douches en fietsenmakers op kantoor. De 11
fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse
sectoren. Het gaat naast het UMCG om a.s.r.,
Amega groep, Efteling, Enexis, Fujifilm, MN,
Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel
en Zalsman.

Noordlease en Leasevisie gaan op in Hitachi Capital Mobility

“De kans om het écht anders te gaan doen in leaseland”
Twee succesvolle ‘lokale’ spelers in de Nederlandse leasemarkt die opgaan in een enorme,
wereldwijde speler; het Japanse Hitachi Capital had eerder al Noordlease uit Groningen
ingelijfd en meer recent Leasevisie uit Heerhugowaard en Rotterdam. Beiden oer-Nederlandse
leasemaatschappijen, groot geworden door dichtbij de klant te opereren in de eigen regio.
Kan dat straks nog wel? Gert Veenstra (Noordlease) en Peter Visser (Leasevisie) menen juíst nu
handen en voeten te kunnen geven aan hun lang gekoesterde toekomstvisie.

De uitdagingen waar de leasemarkt voor staat zijn legio:
elektrisch rijden, het toenemende belang van goed ontsloten
data, de flexibilsering van mobiliteitsproducten, MaaSoplossingen, de opkomst van private lease, autonoom
rijden… “de markt is zeker in beweging”, zoals Gert
Veenstra, oud-directeur van Noordlease en nu algemeen
directeur van Hitachi Capital Mobility (kortweg Hitachi
Mobility) het eufemistisch omschrijft. Wil je aansluiten bij
de belangrijkste mobiliteitstrends, dan is er flink wat kennis
en investeringskracht nodig. Niet dat er straks geen ruimte
meer zou zijn voor nichespelers in de leasemarkt, benadrukt
Peter Visser, commercieel directeur van Hitachi en afkomstig
van Leasevisie. Maar nichespelers waren Noordlease en

Leasevisie in de ogen van beide mannen niet. Lokale spelers
wel, maar beide bedrijven boden het gehele, brede pallet van
leaseproducten. “We richtten ons daarbij op het MKB en veelal
uit de regio waar we onze kantoren hadden en nog steeds
hebben. De processen klopten, de diensten ook, we waren
concurrerend en kende beiden een grote klanttevredenheid
en -loyaliteit. Zaken waar ook steeds meer grote corporate
klanten zich goed bij voelden, maar gezien onze funding soms
eigenlijk een maatje te groot voor ons waren”, aldus Visser.

Telefonisch keuzemenu
Maar hoe moet het verder met zo’n lokale speler met een grote
klanttevredenheid in zo’n enorm bedrijf als Hitachi? Veenstra

die met zijn Noordlease al wat langer onder de vleugels van
Hitachi opereert (zie kader), weet dat Hitachi erin zit voor de
lange termijn. Nederland dient zelfs als opstap voor kantoren
in andere Europese landen. “Eind van dit jaar zullen we actief
zijn in zeven Europese landen, binnen vijf jaar worden dat
er minimaal tien. Daarbij hoeven we heus niet marktleider
te worden, maar we kunnen onze corporate klanten nu beter
servicen. Daarbij blijven we onze roots trouw: het middel- en
grote MKB waar we onze diensten alleen nog maar beter op
af zullen stemmen.”
Met enig afgrijzen moest Veenstra toestaan dat de afgelopen
twee maanden klanten een telefonisch keuzemenu
voorgeschoteld kregen. Dat was gelukkig maar van
korte duur, de organisatie was bezig de automatisering te
stroomlijnen en kon daardoor niet anders. Dit keuzemenu
staat voor Veenstra zo’n beetje model hoe het niet moet
binnen een klantvriendelijke leasemaatschappij. “Noem het
‘old fashioned’ lease, maar tegenwoordig kunnen we zowel
daarin investeren als ook in het verder ontwikkelen van de
mobiliteitsrol die we als leasemaatschappij steeds meer gaan
vervullen. Waarbij onze spreiding door heel Nederland ook
helpt: een deelauto-oplossing met 25 auto’s werkt prima in
Amsterdam, maar in Tietjerksteradeel zie ik het nog niet zo
snel van de grond komen.”

Mobiliteit garanderen
Dat ‘think global, act local’ mag dan klinken als een oud cliché,
het wordt de basis van de groei van het bedrijf. De lokale
markten worden zelfs steeds belangrijker, schetst Visser. In de
ene regio werken bepaalde mobiliteitsoplossingen nu eenmaal
beter dan in een andere regio. En wat die regisseursrol
betreft: veel leaseaanbieders knopen tegenwoordig allerlei
oplossingen aan elkaar, van deelauto’s tot mobiliteitskaarten.
Hitachi Mobility biedt straks ook het hele pallet, maar houdt
de regie in eigen hand. Visser: “Op die manier kunnen wij
mobiliteit garanderen. Gezamenlijk met klanten zullen we
doelen opstellen en alle processen daarin borgen. Mogelijk
met behulp van blockchain-technologie, een tak van sport waar
moedermaatschappij Hitachi groot in is. Waarbij we natuurlijk
ook ‘vanouds’ adviseren over een maatwerk mobiliteitsbeleid.
Kortom, met Hitachi als moederbedrijf kunnen we een beter
product leveren en een klant beter tot dienst zijn. We hebben
de kans om een bedrijf te vormen dat het écht anders gaat doen
in leaseland.”

Peter Visser

Gert Veenstra

Uit hetzelfde hout gesneden
Noordlease werd begin 2017 verkocht aan het Japanse Hitachi Capital dat voornemens was een Europees netwerk van
mobiliteitsleveranciers op te zetten. Leasevisie werd eind van datzelfde jaar overgenomen. Gezamenlijk hebben de
bedrijven een wagenpark van ongeveer 17.000 voertuigen. De overname en integratie van de bedrijven liep opmerkelijk
snel en voorspoedig, zeggen zowel Visser als Veenstra. Vooral omdat beide bedrijven uit hetzelfde hout waren gesneden.
Veenstra: “We hebben dezelfde cultuur en strategische visie. Los van elkaar waren we succesvol maar tegelijkertijd waren
we zoekende. Het verder ontwikkelen van een brede mobiliteit – en daarin een regisseursrol willen vervullen – daarvoor
heb je schaalgrootte nodig.” Hitachi is verder actief als leasemaatschappij in Engeland (70.000 leasecontracten) en in
Polen (10.000 leasecontracten). In Duitsland is het bedrijf sinds kort ook actief. Moedermaatschappij Hitachi Capital
Group richt zicht, naast mobiliteit, ook op de gebieden sociale infrastructuur, ecologie en energie en lokale overheden/
publieke sector. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in Azië, Europa en de Verenigde Staten.
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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

MAAK INDRUK
IN ALLE STILTE.

advertentie
Jaguar

De nieuwe Jaguar I-PACE is onze eerste volledig elektrische SUV.
Hij maakt indruk met zijn aerodynamische design, fantastische
handling, All Wheel Drive en actieradius tot 470 km*. Met zijn
vermogen van 294 kW (400 pk) accelereert de I-PACE in
4,8 seconden van 0 naar 100 km/h. Volledig elektrisch en tegelijk
100¡% Jaguar. jaguar.nl

Gecombineerd verbruik: 21,2 kWh/100 km, CO 2 -emissie 0 g/km, *actieradius tot 470 km (WLTP) is afhankelijk van diverse factoren zoals
| Fleet & Lease
12weersomstandigheden
en rijstijl. Consumentenprijs vanaf € 80.330 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Leaseprijs vanaf € 995 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 10.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

CNG vaste ‘duurzaamheidspartner’ van Terberg Leasing

Practice what you preach!
Als enige leasemaatschappij in Nederland
heeft

Terberg

Leasing

het

predicaat

Klimaatneutraal Gegarandeerd van Climate
Neutral Group (CNG). Met jaarlijkse audits
en voortdurende ‘nieuwe inzichten’ een
stevig

duurzaamheidsprogramma.

Groenewegen
Marjan

van Terberg

Verbeek

van

Carla

Leasing

CNG

en

over

de

uitdagingen die daaraan ten grondslag
lagen. Maar ook: hoe neem je de klant –
zowel de fleetowner als berijder of de
private

leaseklant-

mee

in

het

duurzaamheidsverhaal?
Carla Groenewegen en Marjan Verbeek

Greenlease van Terberg Leasing geldt in de markt als het eerste
milieubewuste leaseproduct. Het startte in 2005, lang voordat
‘duurzaamheid’ alom postvatte in leaseland. Inmiddels is het
een en al ‘groen’ wat de leasemarkt bezigt. Het doet Carla
Groenewegen openlijk afvragen of Greenlease anno 2018 nog
wel een goede, onderscheidende naam is voor het inmiddels
populaire leaseproduct. Toch onderscheidt Greenlease zich
nog op een aantal punten, meent Marjan Verbeek. Zij ziet veel
groene leaseproducten in de markt die meer in de categorie
‘window dressing’ vallen. “Bij Greenlease ligt er een
gestructureerde aanpak aan ten grondslag waarbij klanten zijn
verzekerd van een optimale CO2-reductie en -compensatie.
Daarnaast heeft Terberg Leasing zelf enorme stappen gezet
om duurzaamheid binnen de eigen gelederen op de kaart te
zetten. Dat heeft geleid tot het predicaat Klimaatneutraal
Gegarandeerd. Want je moet natuurlijk waarmaken wat je
predikt. Practice what you preach!”

Groene contracten
Carla Groenewegen herinnert zich nog goed het eerste
jaar dat Terberg Leasing aan de slag ging met het eigen
duurzaamheidsprogramma. Dat gebeurde na het in de markt
zetten van Greenlease. Tot op afdelingsniveau kwamen er
projecten, van minder papierverbruik, minder energieverbruik
- waarbij er werd overgeschakeld naar groene stroom - tot
en met ‘groene’ contracten afsluiten met leveranciers. De
hele kolom moest groen. “Onze CO2-voetafdruk is toen flink
verlaagd, het was een opsteker en gewoon ook leuk om het
gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Natuurlijk is ons eigen
wagenpark ook aangepakt; inmiddels hebben we veel vol-

elektrische auto’s rondrijden. Maar ook: we zijn kritischer in
het autobeleid, niet iedereen krijgt meer een leaseauto. Dat
klinkt misschien gek als leasemaatschappij, maar de grootste
besparing in zowel kosten als CO2 is nog altijd niet rijden.”

als adviseur. Elektrisch rijden, deelauto’s, zuinige auto’s, een
strenger of meer efficiënt leasebeleid met minder leaseauto’s,
het inzetten van data om rijgedrag te sturen, meer individueel
maatwerk; de maatregelen zijn talrijk en divers. Waarbij
ieder bedrijf zijn eigen aanpak kiest. Dat veel bedrijven
momenteel zoekende zijn, ziet Groenewegen onder andere
CO2-compensatie is altijd een belangrijke pijler geweest in het
in de toenemende belangstelling voor het product Zakelijk
duurzaamheidsbeleid van Terberg. CNG is daarbij de vaste
Auto-abonnement, waar auto’s
partner. De social venture is de
tegen een korte looptijd kunnen
afgelopen 16 jaar uitgegroeid
“Op die manier maak je CO2worden geleased in afwachting
tot marktleider in de Benelux
in het klimaatneutraal maken compensatie echt onderdeel van je van minder dure elektrische
van organisaties, producten
bedrijf. Dat is mooi om te zien” auto’s en grotere actieradius.
Dan is er natuurlijk nog het
en diensten. Een positie die te
sterk groeiende private lease. CNG heeft sinds kort een CO2danken is aan de kennis en ervaring op het gebied van reductie
en compensatie van CO2-uitstoot, benadrukt Verbeek. CNG
reductieprogramma lopen bij een andere leasemaatschappij
voor hun private leaseauto’s. Terberg biedt CO2-compensatie
investeert in duurzame energieprojecten die verdere CO2uitstoot elders op de wereld voorkomen en een bijdrage aan de
wel aan bij hun leaseproduct gericht op ZZP’ers. Maar
lokale bevolking leveren. Het levert altijd concrete projecten
daar loopt het nog geen storm, zegt Groenewegen. “CO2op, zoals de huidige met (lease)houtskoolovens (stoves) in
compensatie ligt bij particulieren en ZZP’ers toch wat
Oeganda (zie kader). Verbeek: “Projecten die we altijd heel
moeilijker. Naast het gegeven dat het kostenaspect bij zzp’ers
duidelijk communiceren naar onze partners. En Terberg neemt
een rol speelt - ze moeten vaak op de kleintjes letten - is
hun klanten ook volledig mee in het verhaal. Op die manier
compensatie wellicht een ver van mijn bed show. Terwijl we
maak je CO2-compensatie echt onderdeel van je bedrijf. Dat
allemaal wel netjes ons afval scheiden. Wat dat betreft is er
nog werk aan de winkel. Dat is het mooie van zo’n hecht
is mooi om te zien.”
partnership tussen Terberg en CNG, je kan met elkaar
meedenken en vervolgens snel schakelen. Binnenkort komen
Private lease
we weer met nieuwe, duurzame producten, de ontwikkelingen
Duurzame mobiliteit is natuurlijk meer dan CO2-compensatie.
staan natuurlijk niet stil. We zijn en willen koploper blijven op
Reductie van uitstoot is iets waar zowel CNG als ook Terberg
het gebied van duurzaamheid binnen onze branche. CNG is
Leasing zelf op inzetten. De leasemaatschappij uit Utrecht ziet
daarin een belangrijke schakel.”
zich op dit vlak ook als regisseur voor haar klanten, met CNG

Met de leaseauto bijdragen aan lease-cookstoves
De CO2-uitstoot van Greenleasers van Terberg Leasing wordt door CNG momenteel volledig gecompenseerd door
investering in een energieproject in Oeganda. In dat land, maar ook in veel andere Afrikaanse landen, is koken op open
vuur in scholen en huizen een groot probleem. Niet alleen vanwege de vele gezondheidsklachten aan vooral de luchtwegen,
maar voor scholen, waar veel gekookt wordt, scheelt het vele vrachtwagens met hout op jaarbasis als er gewerkt wordt met
een moderne cookstove. Terberg heeft samen met CNG nu zelfs een speciaal programma ontwikkeld waarbij scholen een
cookstove voor weinig kunnen leasen. Inmiddels zijn 16 scholen aangesloten. Marjan Verbeek van CNG heeft eerder vorig
jaar het project bezocht. “Dan zie je in de praktijk hoe zo’n project mensen concreet helpt. Het is voor hun natuurlijk veel
meer dan CO2-reductie. Voor scholen is het normaal gesproken een enorme investering om een moderne cookstove aan te
schaffen. Nu met het programma van Terberg verandert dat.”
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Het Mivar directieteam stelt zich voor
Sinds kort heeft Mivar een nieuw vier koppig directieteam.
Het team is complementair aan elkaar en belangrijke
disciplines zijn vertegenwoordigd; Gabrielle van den
Dries, Commercieel eindverantwoordelijke, Dennis
Meijer, verantwoordelijk voor Development, Marinda
van Noorloos, heeft Operations onder haar hoede, Ton de
Kleijn is Financieel eindverantwoordelijke. Het team is
jong, dynamisch en bulkt van nieuwe ideeën.
Mivar is al geruime tijd actief in de automotive branche en
een belangrijk product uit het portfolio is MiCheck; dé ROB
oplossing van offerte tot uitvoering.
Inzicht en beheersing van de kosten voor ROB is voor
leasemaatschappijen, fleetowners en wagenparkbeheerders
absolute noodzaak. Om deze reden moet informatie over
onderdeel prijzen, uren, materialen etc. altijd up-to-date en
beschikbaar zijn.
MiCheck is een online applicatie waarmee garage
voertuigeigenaren een gereedschap in handen hebben
verder gaat dan het automatiseren van prijsopgaven of
factuur opstellen. Onder leiding van het directieteam
Mivar zich de komende tijd focussen op MiCheck.

en
dat
een
zal

VOC speelt in op
reparatievoorschriften
van de fabrikant

Voor het bij 1200° C smeden van een WÜSTHOF mes uit één stuk gloeiend
chroom-molybdeen-vanadium staal én het slijpen ervan tot perfecte
scherpte, geldt dezelfde filosofie als bij de bereiding van exquise gerechten:

www.wuesthof.com
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Om autoschades veilig te kunnen herstellen,
moeten reparaties uitgevoerd worden volgens de
reparatievoorschriften. Voor werkgevers is het werken
volgens reparatievoorschriften van belang om eventuele
schadeclaims te voorkomen. Voor werknemers is het
belangrijk dat zij zich bewust zijn dat ieder merk/model/
type andere reparatievoorschriften heeft en dat deze
reparatievoorschriften ook kunnen veranderen.

Daarnaast moeten werknemers in staat te zijn om
reparatievoorschriften goed te interpreteren, zodat zij
de beschreven werkzaamheden snel en juist kunnen
uitvoeren. Afhankelijk van de bedrijfsvoering kunnen de
reparatievoorschriften opgezocht en/of aangeleverd worden
door de technische helpdesk van de branchevereniging,
autofabrikant c.q. auto-importeur, dealer en partijen zoals
Thatcham en Alldata. Om bedrijven te helpen om aan deze
branchenorm te kunnen voldoen, heeft VOC een nieuwe
cursus ontwikkeld ‘Vinden en gebruiken van merkgerichte
reparatievoorschriften’. Tijdens deze eendaagse cursus leert
de cursist waarom het van belang is om reparatievoorschriften
te volgen en te interpreteren en hoe deze opgezocht kunnen
worden. Ga voor meer informatie over de cursus naar www.voc.
nl/reparatievoorschriften. VOC kan ook persoonlijke coaching
in het bedrijf verzorgen om de desbetreffende merkgerichte
reparatievoorschriften te kunnen vinden, gebruiken en op te
slaan in het schadedossier. Zo wordt de medewerker in zijn
eigen werkomgeving begeleid.

Hiltermann Lease wil vaker op de shortlist van fleetowners!

“Wij zijn een echte partner voor een fleetowner”
Hiltermann Lease, sinds de komende zomer
de nieuwe naam van Strix Lease Service en
Auto Lease Company, staat vast verankerd in
de top-10 van grootste leasemaatschappijen.
Maar aan die bekendheid schort het wel
eens, moet directeur Michel Akerboom
toegeven. Om mee te spelen met de grote
jongens, moet die ‘boodschap’ beter over de
bühne. Waarbij equipment lease wel eens
een belangrijke troef kan zijn.

De groei van de leasemaatschappij zat er de afgelopen jaren
goed in. In 2014 telde het bedrijf, met meerdere labels op de
markt, zo’n 7.500 contracten. Nu staat de teller op 27,500.
Waarbij opmerkelijk: het aantal is zonder groot aantal private
leasecontracten. Want auto’s de markt in drukken die tegen
een lage prijs zijn ingekocht, daar doet Hiltermann niet aan.
“Het is wat dat betreft exemplarisch voor ons. Private lease is
echt een online product, daar gaat het vooral om de prijs aan
de voorkant. Terwijl wij juist onze meerwaarde laten blijken
tijdens de gehele looptijd van een voertuig. Ons team is altijd
bereikbaar voor onze klanten, we adviseren van te voren
altijd over het juiste leaseproduct en het juiste voertuig. Dat
vooral om tussentijdse facturen te voorkomen. Uiteindelijk
gaat het om te total cost of ownership van een wagenpark”.

Michel Akerboom

Overigens is private lease bij Hiltermann wel degelijk
mogelijk, maar dan gaat het via de aangesloten dealers of
bijvoorbeeld via Vakgarage. Bij die laatste partij is Hiltermann
de exclusieve partner. Ook heeft de leasemaatschappij al de
nodige private leasecontracten ‘zakelijk’ ingezet, zegt Max
Kortekaas, manager Sales & Marketing. “Op dat vlak zien
we wel mogelijkheden. Private lease is voor een fleetowner
een mooie aanvulling op ons portfolio. Nu al zijn er enkele
bedrijven die private lease aanbieden aan personeel die geen
recht hebben op een zakelijke leaseauto.”

Shovels, vorkheftrucks of
kantoorinrichting
Wat die aanvulling betreft; bijzonder aan Hiltermann is de
equipmenttak The Lease Factory. Het is een label dat al in
sinds 2011 bestaat, toentertijd in het leven geroepen nadat
banken massaal uit deze tak van sport stapten. Tegen de draad
in vergrootte The Lease Factory in rap tempo zijn portfolio,
inmiddels is het ook onderdeel van Hiltermann Lease. Waarbij
er opmerkelijk veel ‘combinaties’ plaatsvinden. “Bedrijven
die shovels, vorkheftrucks of kantoorinrichting leasen,
hebben doorgaans ook een wagenpark. Het blijkt een mooie
combinatie. Voor Kärcher zijn we zelfs de exclusieve partij
achter hun leasetak. En natuurlijk leasen ze hun wagenpark bij
ons”, aldus Kortekaas.
Tegendraads was ook de beslissing om tijdens de crisis een
partner te zijn voor ondernemers die bij hun bank plots niet
meer een nieuwe bestelauto konden financieren. Dat ‘grijze
aandeel’ van Hiltermann is al tijden flink groeiend, het beslaat
nu zo’n 40 procent van de totale portefeuille. Waarbij lang niet
iedere klant een bus operationeel least, doorgaans voor een
leasemaatschappij de meest rendabele constructie. Akerboom:

Max Kortekaas

er al wat meer keus zijn, in 2020 wordt een grotere hausse
aan betaalbare elektrische voertuigen verwacht. Leaserijders
waarvan het contract bijna afloopt kunnen bij Hiltermann
kiezen voor een korter contract of shortleaseauto mocht een
geschikt elektrisch model bijvoorbeeld pas over een half jaar
op de markt komen. Zo’n overbruggingscontract blijkt aan
populariteit te winnen. Destijds was het overigens Strix Lease
Service die als een van de eerste in 2011 een totaalaanbod
elektrisch leasen aanbood. “Daar hebben we enorm veel van
geleerd. Maar ook hier geldt: we gaan de auto’s niet de markt
in pushen. Net als ‘gewoon’ leasen, draait het om de behoefte
van de klant. Momenteel maken we een analyse welke klant
vooral gediend is bij onze aanpak, waar we duidelijk onze
meerwaarde kunnen laten gelden. Inmiddels zijn we als top-10
speler groot genoeg om mee te gaan met de pricing van andere
grote spelers. Daarom moeten we op de shortlist van grotere
fleetowners. Want we hebben veel meer te bieden dan alleen
maar scherpe prijzen.”

Inmiddels zijn we als top-10 speler
groot genoeg om mee te gaan met de
pricing van andere grote spelers
“Soms is financial lease beter voor een klant, eventueel
aangevuld met onderhoud en verzekering. Helemaal als een
klant een bestelauto intensief gebruikt en je kunt voorspellen
dat er inleverschades zijn bij einde contract. Discussies
daarover wil je niet. Overigens kan men ook de inrichting
van een bestelauto erbij financieren. Onze grijskenteken
specialisten weten daar alles van.”

Overbruggingscontract
Elektrisch rijden is binnen elke leasemaatschappij anno 2018
een belangrijk thema. En dat zal in 2019 niet anders zijn,
benadrukken zowel Akerboom als Kortekaas. Momenteel is de
vraag nog vele male groter dan het aanbod. Volgend jaar moet
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Prodrive Academy: kenniscentrum rond elektrisch rijden en ADAS

Elektrisch én veilig rijden als business case
Elektrisch rijden in de zakelijke markt gaat
de komende twee jaar doorbreken; vriend
en vijand is het daarover eens. De voordelen
zijn

ook

legio, van

milieuvoordeel

tot

lagere kosten. Maar er ontbreekt nog veel
kennis omtrent elektrisch rijden bij zowel
leasemaatschappijen, dealerbedrijven als
fleetowners. En dat zit in de weg, meent
Mark Maaskant van Prodrive Academy. “Net
als bij de inzet van rijhulpsystemen moet
je een goede business case maken van
elektrisch rijden.”

Prodrive is partner van de onlangs opgerichte EV-Academy,
waar ook de trainers van Later Academy (sales- en aftersalestrainingen) en de adviseurs van Emodz van deel
uitmaken. De nieuwe club gaat automotive bedrijven helpen
bij de transitie van brandstof naar elektriciteit die momenteel
volop gaande is. Die hulp is hard nodig, weet Mark Maaskant.
“Er is een enorme kennisbehoefte inzake elektrisch rijden,
zowel bij aanbieders als afnemers. Maar het begint eigenlijk
al bij de dealer of autoverkoper: die moet zijn verkoopproces
aanpassen aan de nieuwe realiteit. Je kunt elektrische auto’s
niet zomaar de markt ‘indrukken’. Het adviestraject rondom
EV is nu eenmaal anders, je moet de klant vertellen dat een
gewone reisdag er met een elektrisch auto anders uitziet dan
hij of zij gewend is. Dat klinkt in eerste instantie misschien
raar, maar een goed en eerlijke geïnformeerde klant krijgt er
uiteindelijk wel veel voor terug.”

De zogenaamde 20-80 regel
Daarnaast zijn er natuurlijk alle ins & outs rondom
elektrische laadinfrastructuur. Daar zijn de ontwikkelingen
ook volop gaande. Maaskant moet al regelmatig afrekenen
met vooroordelen, zoals over snelladen. “Is dat duur? Ja,
als je zonder abonnement de hele accu oplaadt dan betaal je
een forse 69 cent per kWh. Maar veruit de meeste mensen
staan bij de snellader om wat range bij te laden zodat ze op
hun volgende afspraak, of op kantoor, weer kunnen laden
tegen goedkope, grootzakelijke tarieven, of nog mooier met
je zelfopgewekte stroom. Bovendien heb je tegenwoordig
tal van abonnementsvormen voor meer maatwerk. Ook bij
snellaadstations”. Ook veelal onbekend is de zogenaamde 2080 regel. Een accu laadt het snelst als deze tussen de 20 en 80
procent range, “Dus het kan zinvol zijn om bij 30 procent de
accu even een boost te geven’”, aldus Maaskant.
Dat soort ‘wetenswaardigheden’ over elektrische auto’s zitten
bij Prodrive in de zogenaamde EV-gebruikerstrainingen die ze
bij klanten thuis of op het werk verzorgen. Momenteel hebben
de trainers – Prodrive maakt gebruik van in totaal 70 trainers

“Maaskant moet al regelmatig
afrekenen met vooroordelen.
Zoals die over snelladen”
die zelf ook continu worden bijgeschoold – hun handen vol
aan de afleveringen van de vol-elektrische Jaguar I-PACE.
Prodrive werkt voor veel importeurs waardoor het ook goed
op de hoogte is van de laatste stand der techniek. Kennis die
onontbeerlijk voor wat betreft de rijhulp- of zogenaamde
ADAS-systemen. Veiligheid is de corebusiness van Prodrive,
of het nu om een elektrische auto gaat of een conventionele.
En op het vlak van veiligheid lukt het Prodrive steeds beter
een business case te ontwikkelen voor leasemaatschappijen of

fleetowners. Maaskant: “We kunnen gemakkelijker bedrijven
overtuigen van het nut om te investeren in rijhulpsystemen.
Je verdient het tijdens de contractduur van een leaseauto
terug door een lager brandstofverbruik, minder eigen risico,
lagere verzekeringspremies, minder inleverschade en een
hogere restwaarde. Bovendien betekent meer veiligheid voor
de chauffeurs en/of leaserijders natuurlijk ook minder uitval
van personeel. Maar bovenal wil je als werkgever een veilige
werkomgeving creëren voor je werknemers, inclusief veilige
mobiliteit.”

Verschil in ADAS-systemen
Maar veiligheid beperkt zich niet tot de aanschaf van een
auto voorzien van rijhulpsystemen. Men moet ermee overweg
kunnen, en dat is soms al een uitdaging. Het verschil in
ADAS-systemen is daarbij groot. Ofwel in de woorden van
Maaskant: het ene systeem is echt een hulpmiddel en de andere
systemen wekken voor de bestuurder de indruk dat ze rijtaken
over kunnen nemen. Er is veel onwetendheid bij bestuurders
inzake rijhulpsystemen. Onze overtuiging is echt dat slimme
rijhulpsystemen kunnen zorgen voor een veiliger verkeer,
je komt beter uitgerust aan op de plaats van bestemming,
maar iemand moet de bestuurder uitleggen wat de systemen
precies doen en binnen welke parameter het handig is om wel
of niet te gebruiken. Onze visie is dat training en coaching
in anticiperen en gevaarherkenning, in combinatie met het
slim leren omgaan met rijhulpsystemen het verkeer veiliger,
schoner en efficiënter maakt.
Maar bovenal wil Maaskant werken aan de veiligheidscultuur
binnen een bedrijf. “Deels afhankelijk of de berijders vooral
arbeidsvoorwaardelijk in een auto van de zaak rijden of dat er
veel functionele bestelauto’s zijn. In dat laatste geval helpen
we bedrijven met het opleiden van bijvoorbeeld mentorchauffeurs, stellen handboeken op of stellen we de juiste
parameters in voor de telematicasystemen die het rijgedrag
monitoren. Voor een paar euro per berijder per maand borgen
we verkeersveiligheid in de organisatie. Op een dergelijke
business case valt weinig af te dingen.”

“Leg eerst maar eens het verschil
uit tussen AC en DC laden”

Mark Maaskant: We kunnen gemakkelijker bedrijven overtuigen van het nut om te investeren in rijhulpsystemen
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De trainingen elektrisch rijden en veiligheidssystemen
vinden bij Prodrive plaats onder de vlag van het nieuwe
Prodrive Academy. Dat opereert in de markt als kenniscentrum. Waarbij de uitdaging van de trainers zelf is: het
bijhouden van alle ontwikkelingen in de markt. De trainers worden dan ook zelf voortdurend getraind. Het werk
wordt er volgens Maaskant alleen maar leuker door. “We
adviseren inmiddels ook fleetowners voor wat betreft de
inzet van ADAS-systemen. Waarbij steeds duidelijker
wordt dat berijders bij gebruik van de systemen meer uitgerust op hun plek van bestemming aankomen.” Wat betreft elektrisch rijden is er wat kennis betreft ook nog een
wereld te winnen, denken ze bij Prodrive. “Als er bij een
klant een AC 22kW-laadpaal staat, hoe snel laad je op met
je auto die een onboard 1-fase lader heeft? En weet je als
elektrische rijder dat er een wereld van verschil zit als je
27 kWh per 100 kilometer verbruikt of 17 kWh? Dan kan
met rijgedrag te maken hebben maar ook met het slim
gebruik van bijvoorbeeld adaptive cruise control. Maar
begin eerst maar eens met de uitleg over het verschil tussen AC-DC laden, laadcurves, 1 en 3 fase laden, en het
wegnemen van EV-mythes. Want EV’s met elkaar vergelijken is van een totaal andere orde dan brandstofauto’s.”

TomTom Telematics: bedrijven willen ook ‘consumentenervaring’

“Wij verrichten nog altijd pionierswerk”
De telematicamarkt maakt stormachtige
tijden door; de groeicijfers komen ook dit
jaar weer in de dubbele cijfers, becijferde
marktanalysebedrijf Berg Insight onlangs.
Dat wees TomTom Telematics overigens
(wederom) aan als Europees marktleider.
Toch heeft men bij die marktleider nog vaak
het idee pionierswerk te verrichten. Want
fleetowners

zeggen

nieuwe

technologie

te omarmen, maar tegelijkertijd worstelen
bedrijven met een gebrek aan betrouwbare
informatie over die technologie.

In een eerder video-interview met TrendsinAutoleasing
schetst René de Jong, Sales Director Benelux bij TomTom
Telematics, onder andere de manieren om te komen tot een
goede analyse wat een bedrijf specifiek aan oplossingen
nodig heeft. Want de mogelijkheden zijn legio, weet De Jong.
En dat kan de zoektocht knap lastig maken. Tegelijkertijd
biedt al dat maatwerk natuurlijk ook grote kansen voor
bedrijven om bijvoorbeeld stappen te maken voor het werven,
behouden en motiveren van hun medewerkers. Of voor het
verhogen van productiviteit, van verkoop, het verbeteren
van de klantenservice of het verlagen van bedrijfskosten.
Voertuigtelematica kan op al deze vlakken uitkomst bieden.
In de e-commerce worden momenteel misschien wel de
grootste stappen gezet, zegt De Jong. Voor webwinkels is
het ‘bezorgelement’ vaak het enige fysieke contact met
de klant; het is verlengstuk van de dienstverlening. Albert
Heijn maakt bijvoorbeeld gebruik van het vernieuwde
softwareplatform WEBFLEET van TomTom Telematics

waarbij de boodschappen op de afgesproken tijd (zichtbaar in
de AH-app) en naar volle tevredenheid bij de klant aankomen.
Dergelijke ‘succesverhalen’ worden nu ook uitgerold in de
zakelijke dienstverlening. “Bij onderhoudsbedrijven zie je
bijvoorbeeld dat onze telematica-oplossing wordt ingezet om
de klantservice te optimaliseren. Zo kan een liftmonteur een
opdracht, die hij digitaal doorkrijgt van het hoofdkantoor,
accepteren en vervolgens meteen de routenavigatie starten –
inclusief live traffic – waarbij de klant op de hoogte wordt
gehouden van de verwachte aankomsttijd. Het hele papierwerk
hebben we er tussenuit gehaald, geen losse bonnetjes meer
die kunnen kwijtraken of waarin fouten zitten. Je kan op die
manier ook veel efficiënter plannen. Voor een klant hebben
we op die manier onlangs twee bestelauto’s per week kunnen
besparen”, aldus De Jong.

Partijen die op technologisch stap ‘next step’ willen gaan,
zoals De Jong het omschrijft, lopen in veel gevallen al snel
tegen de grenzen aan van hun eigen ‘oude en vertrouwde’
techniek. De kosten die tegenwoordig gemoeid zijn met het
creëer van een eigen platform, zijn fors. En als er gewerkt
wordt met data van klanten en/of personeel, is dat gebonden
aan wettelijk regels zoals die van de AVG. Van dat laatste
spint TomTom Telematics garen, moet De Jong toegeven. Als
groot bedrijf beschikt TomTom Telematics niet alleen over
de hoogste ISO-normering wat betreft telematica, het heeft
ook een eigen privacy-officer in dienst die toeziet op dat alle
privacy-eisen in de producten en diensten van het bedrijven
wel goed op orde zijn. “Een ongekende luxe”, aldus De Jong.

Mobiliteitsbudget

Ook op het gebied van gele kentekens gaan de ontwikkeling
hard. Steeds meer fleetowners staan een fair-use policy voor
rondom het gebruik van mobiliteit binnen hun organisatie. Daar
Voertuigtelematica speelt natuurlijk ook in op de groeiende
wordt voertuigtelematica ingezet om de vergoedingen eerlijk
uitdaging wat betreft binnenstedelijke distributie. De ‘oude’
te krijgen tussen werknemers die wel of geen recht hebben op
dieselbus wordt steeds meer geweerd uit stadscentra, logistieke
een leaseauto, al dan niet ingebed in een mobiliteitsbudget.
hubs verschijnen aan de randen van de stad om over te gaan
Leasemaatschappijen faciliteren dat ook steeds beter; al eerder
op meer fijnmazige manier van distribueren. Het nieuwe
besloot LeasePlan hierin samen op te trekken met TomTom
WEBFLEET is daarop berekend, stelt De Jong. Het biedt ook
Telematics. Dat de auto’s
mogelijkheden voor partijen
om meer samen te werken
“Bij onderhoudsbedrijven zie je dat zelf daarbij al steeds vaker
‘connected’ zijn, doet daar
op het gebied van distributie.
onze telematica-oplossing wordt
niets aan af, zegt De Jong.
De Jong hoopt zelfs met de
“Iedere fabrikant gebruikt
oplossing de smeerolie te
ingezet om de klantservice
de data die auto’s genereren
zijn tussen de verschillende
te optimaliseren”
nog op heel eigen wijze;
vormen
van
transport,
de meesten zetten het toch
tot en met de elektrische
vooral in voor eigen nut of voor berijders. Als fleetowner met
bakfiets aan toe. “WEBFLEET is een open platform waarop
verschillende merken in het wagenpark moet je er natuurlijk
iedereen kan aanhaken; in totaal werken we met meer dan
niet aan denken dat je bij iedere wisseling van auto je hele
170 softwarepartners samen en in ons App center komen
systeem opnieuw moet inrichten. Bedrijven willen een
daar telkens weer nieuwe toepassingen bij. We hebben op
multimerk-oplossing, dat zal voorlopig nog wel zo blijven.”
het platform ontkoppelpunten gemaakt waar je informatie
kunt toevoegen of juist van kunt onttrekken. Op die manier
kunnen verschillende partijen er gebruik van maken en er hun
voordeel mee doen.”

Smeerolie
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ACEA: nieuwste generatie diesels ruim onder NOx-norm
De nieuwste generatie dieselauto’s stoot minder
schadelijke stoffen uit dan door velen wordt aangenomen,
stelt een rapport uitgegeven door de European Automobile
Manufacturers ‘Association (ACEA). De uitstoot is in realdriving-omstandigheden (RDE) gemeten.
Circa 270 nieuwe typen dieselauto’s, goedgekeurd volgens
de laatste Euro 6d-TEMP-norm, werden het afgelopen jaar
op de Europese markt geïntroduceerd. Uit het rapport blijkt
dat al deze dieselauto’s ruim onder de NOx-drempel van
de test voor echte rij-emissies presteerden, die geldt voor
alle nieuwe typen auto’s sinds september 2017. Bovendien
voldoen de meeste van deze voertuigen nu al aan de strengere
NOx-drempel die vanaf januari 2020 verplicht is. RDE meet

belangrijke verontreinigende stoffen, zoals NOx en fijnstof,
uitgestoten door auto’s tijdens het rijden op de openbare weg.
RDE zorgt er daarom voor dat de tijdens de laboratoriumtest
(WLTP) gemeten emissieniveaus van vervuiling op de weg
worden bevestigd en dat de wettelijke drempels tijdens het
dagelijks rijden niet worden overschreden.
Demoniseren van dieseltechnologie
Volgens Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA,
bewijzen de nieuwe bevindingen dat moderne dieselauto’s,
in combinatie met alternatieve aandrijflijnen (plug-in
hybride), een sterke rol kunnen spelen in het helpen van
steden bij het streven naar naleving van luchtkwaliteitsdoelen.
“Tegelijkertijd zullen dieselvoertuigen nog steeds belangrijk

blijven voor het verminderen van de CO2-uitstoot op korte en
middellange termijn, hoewel alle fabrikanten hun aanbod van
elektrisch oplaadbare auto’s uitbreiden.” Jonnaert vindt dat we
moeten stoppen met het demoniseren van dieseltechnologie
als geheel. “In plaats daarvan moeten we een onderscheid
maken tussen het oude dieselpark en de nieuwste generatie
dieselvoertuigen.”
Ook ADAC voerde onlangs onafhankelijk on-road testen
uit van RDE-compatibele dieselvoertuigen en ontdekte dat
moderne diesels gemiddeld 85% minder NOx produceren
dan Euro 5-auto’s, en concludeert dat de nieuwste diesels
‘erg schoon’ zijn. Uit hun aanvullende tests bleek dat de best
presterende RDE-compatibele Euro 6-diesels maar liefst
95-99% minder NOx uitstoten dan Euro
5-voertuigen.

Pilot DriveTag:
25 procent
brandstofbesparing
VodafoneZiggo heeft de resultaten van
de pilot met de DriveTag van Sycada
bekendgemaakt.
De
rijstijlscores
verbeterden met 35 procent, 25 procent
was de besparing op brandstofverbruik
en CO2-uitstoot. ‘Mindfull driving’
levert
bovendien
minder
woonwerkverkeerstress op.

De DriveTag, een klein apparaatje dat op
de voorruit van de auto wordt geplakt,
bestaat uit een chip die samenwerkt met
een bijbehorende app op de smartphone.
Het heet een laagdrempelige en goedkope
manier om rijstijl inzichtelijk te maken.
Waarbij er geen privacygevoelige data
hoeft te worden gedeeld. In april van 2018
startte VodafoneZiggo een pilot binnen
het management team van installation &
maintenance van de telecomprovider. Bijna
80.000 kilometer worden nu de eerste
resultaten zichtbaar. Opmerkelijk vind het
bedrijf dat er over de afgelopen 14 weken
geen (bijna) incidenten zijn gemeld. De
rijstijlscores verbeterden met 35 procent.
Met name het woon-werkverkeer, de grootste
stressfactor van een werkdag, blijkt met
aangepast rijgedrag te zorgen voor minder
uitstoot en ongelukken. Mindfull driving,
zoals Sycada het noemt. De app geeft direct
feedback via de telefoon; op het scherm kleurt
het icoontje (in de vorm van een autootje)
rood als er te hard word opgetrokken of
geremd. “De meest sceptische leaserijders
bleken toch graag het icoontje groen te willen
houden. En achteraf moeten ze erkennen
veel meer ontspannen aan het verkeer deel te
nemen”, aldus Jesse Stuiver van Sycada.
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MobiliteitsRAI 2019 van de baan, Bestelauto Expo ziet kansen
De MobiliteitsRAI 2019 gaat niet door. Dat hebben RAI
Vereniging en RAI Amsterdam gezamenlijk besloten.
Oorzaak hiervan is een gebrek aan belangstelling. Terwijl
de Bestelauto Expo dit jaar meer bezoek trok en volgend
jaar zijn positie verder wil versterken.
In de 2019-editie van de MobiliteitsRAI moest de bestelauto
een grotere rol gaan spelen en uiteindelijk moest het één
platform worden waar alle modaliteiten, producten en diensten
uit de mobiliteitsmarkt vertegenwoordigd zouden zijn. Maar
misschien was die doelstelling te breed opgezet, denkt Patrick
van Tilburg, organisator van de onlangs gehouden tweede editie
van de Bestelauto Expo. “Een nieuw merk bouw je niet zomaar
even. Wij hebben lang aan ons Bestelauto Expo-platform
gewerkt, met een online nieuwsplatform, een
nieuw kwartaalmagazine met een oplage van
ruim 70.000 en natuurlijk met de jaarlijkse
beurs en het congres. We richten ons daarbij
heel scherp op de afnemers en beheerder(s)
binnen het totale bestelautosegment.”

Consument haakt af
bij gebrekkige
voorlichting over EV
Capgemini schetst in een nieuwe
internationale studie de barrières die
consumenten uit Duitsland, de VS en China
ervaren bij de aankoop van een elektrische
auto. Want het gaat bepaald niet vlot met
die verkoop, ondanks aanscherping van
wetgeving en de druk van vergroening op
de auto-industrie.
Uit de Capgemini Cars Online Trends Study
blijkt onder andere dat meer dan de helft van
de consumenten zich niet goed geïnformeerd
voelt over elektrische auto’s. Er is een gebrek
aan voorlichting over de belangrijkste aspecten
van e-auto’s, accu’s en oplaadapparatuur.
Waarbij de consument zich vooral zorgen
maakt over de levensduur van de batterij
(77%), de beschikbaarheid van oplaadstations
(80%), snelheid van opladen (75%) en de hoge
elektriciteitsrekeningen (65%).
Volgens de onderzoekers versterkt dit gebrek
aan kennis de twijfel bij consumenten en lijdt
dit mogelijk tot verlies van interesse. Met als
gevolg dat diezelfde consument terugkeert
naar auto’s met een verbrandingsmotor. Wat er
moet gebeuren om het tij te keren? Fabrikanten
en dealers zullen hier stappen moeten maken,
aldus de onderzoekers. Meer visie is gewenst,
en vooral meer kennis bij de autoverkopers,
want daar verwachten consumenten in eerste
instantie goede informatie te krijgen. “Maar
dealers zijn onvoldoende toegerust voor dit
verkoopproces, dat bovendien langer duurt
en minder marge oplevert. Zelfs consumenten
met een sterke voorkeur voor een elektrische
auto, worden vaak in de showroom
teleurgesteld”, aldus de onderzoekers.
De studie is uitgevoerd onder consumenten
in Duitsland, de Verenigde Staten en
China. U kunt hem downloaden op
TrendsinAutoleasing.nl/tag/capgemini/

Wellicht heeft dit bestelautoplatform deels het gras
weggemaaid voor de MobiliteitsRAI. Er zijn voor de eerste
editie van de bestelauto expo in 2017, op initiatief van de
organisatie van de MobiliteitsRAI, gesprekken gevoerd om
de Bestelauto Expo in de MobiliteitsRAI te integreren, maar
deze gesprekken liepen op niets uit. “Wel merkten we dat
sommige importeurs van bestelauto’s afwachtend waren om
deel te nemen aan de Bestelauto Expo. Dat in verband met hun
‘eigen’ MobiliteitsRAI. Nu is er in ieder geval duidelijkheid
en kunnen wij verder werken aan ons platform. We hopen voor
een volgende editie dat alle bestelauto-importeurs aanhaken
om voor de doelgroep een nog beter aanbod te presenteren”,
aldus Van Tilburg.

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

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

Heuvel 13, 4901 KB Oosterhout
T 0162-424995 M 06 2357 4612

E

info@freid.nl

www.freid.nl
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Fleet & Lease |

19

De

be

st

es

er

vic
eb

ied

je

op

af

st

an

d

Jouw eigen mobiliteitsplatform

Fleet Profile dashboards voor slimmer wagenparkbeheer

Weten wat de concullega doet…
Wagenparkbeheerders

die

willen

zien

hoe concullega’s het doen, bijvoorbeeld
op het vlak van duurzaamheid. Maar
ook: wijk ik in mijn fleet policy af van de
norm binnen mijn sector? Welke bedrijven
hebben een strikt merkenbeleid, hoe groot
is het leaseaandeel en welke tankpassen
gebruikt men? Fleet Profile maakt het
inzichtelijk door middel van ‘dashboarding’.

Hoe zet je big data om in duidelijke, handzame informatie
en hoe visualiseer je het op een goede manier. Het is de
uitdaging van Fleet Profile, databasemarketingorganisatie
die met een bestand van zo’n 30.000 bedrijven in de Benelux
mooi inzichtelijk heeft wat er in fleetland speelt. Daarvoor
wordt een ‘klassiek’ model gehanteerd, zoals managing
partner Rob Groenen van Fleet Profile het omschrijft. Ofwel:
wagenparkbeheerders worden rechtstreeks benaderd door
de Business Development Centers in Breda en Zaventem
in België. “We zijn dagelijks in contact met fleetowners.
Uit andere, externe bronnen kan je bijvoorbeeld niet vinden
bij welke leasemaatschappij een bepaalde organisatie is
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aangesloten. Of met welke tankpassen er wordt gewerkt.
Wil je dat soort informatie hebben, dan moet je toch echt de
telefoon pakken.”
Het levert het bedrijf in ieder geval de nodige data op. Data die
uiteindelijk ook kan worden ingezet om een fleet policy anders,
beter of slimmer te kunnen inrichten. Waarmee wellicht ook een
lagere total cost of ownership (tco) gerealiseerd kan worden ten
opzichte van concullega’s. Of in het geval van duurzaamheid
- dé belangrijke ‘trend’ bij fleetowners volgens de data van
Fleet Profile - is het zinvol voor een wagenparkbeheerder om
te weten hoe snel de duurzaamheidstransitie gaat binnen een
bepaalde sector. Het spiegelen aan peers, zoals dat bij Fleet
Profile heet. Groenen: “Hoe groot is de groep die op ons bedrijf
lijkt en wat doen zij op het vlak van fleetmanagement. Sturen
ze duidelijk op bepaalde merken – en welke automerken zijn
daarin dominant? Wordt er misschien aan carsharing gedaan?
Of hoe wordt duurzaamheid op dit moment vormgegeven?
Allemaal relevante vragen die je kunnen helpen het beleid
vorm te geven.”

Relevante (big) data
Die informatie – maar vooral dus de antwoorden op
bovenstaande vragen - wordt de wagenparkbeheerder gegeven
in de vorm van dashboards. In die techniek heeft Fleet Profile
de laatste tijd fors geïnvesteerd. Hiermee krijg je optimaal
gevisualiseerde en relevante (big) data voorgeschoteld. Data
die ook makkelijk binnen een team gedeeld kan worden. Het
verzamelen, structureren en distribueren van de data aan de

achterkant wordt door de specialisten van Fleet Profile gedaan.
Allemaal overigens door eigen mensen, die in-huis worden
getraind en begeleid, benadrukt Groenen. Productiemanagers
zorgen ervoor dat de juiste data in de juiste frequentie wordt
verzameld. “Het is natuurlijk belangrijk om te kijken hoe oud
de data is en hoe relevant de informatie nog is. We zoeken
daarbij naar een logisch moment om data te vernieuwen en
opnieuw in te laden in onze systemen”.
Op de onlangs gehouden Bestelauto Expo heeft Groenen
inzichten gedeeld specifiek over de bedrijfswagenmarkt.
Zo blijkt de helft van de fleetowners te zweren bij één merk
bestelauto. Het merendeel wordt daarbij nog altijd gekocht,
hoewel het leaseaandeel bij nieuwe bestelauto’s stijgend is.
En gemengde vormen zijn er ook. En wat betreft de eerder
genoemde trend naar duurzaamheid? Groenen ziet wel dat de
transitie naar elektrisch of groengas is ingezet, maar het is nog
een vrij select gezelschap bedrijven. En men doet het vooral
uit MVO-perspectief en niet uit tco-overwegingen. Groenen:
“Op dit vlak kijkt men nauwgezet naar elkaar uit angst achter
te blijven ten opzichte van de concurrentie. Vooral bedrijven
die opereren in stedelijke gebieden en ‘lastmile delivery’
zijn wel al flink aan de slag. Die moeten ook wel. Anderen
vinden verduurzaming misschien nog een stap te ver, je
moet als wagenparkbeheerder immers heel het management
meekrijgen ook al levert het in tco niet meteen wat op. Maar
de maatschappij vraagt natuurlijk wel om oplossingen.
Met dashboarding kan je inzichtelijk krijgen hoe snel de
ontwikkelingen gaan.”

Shuttel: luxe en gemak voor werknemers, administratief gemak voor werkgevers

Je eigen mobiliteit regisseren
De transitie maken van traditionele lease naar
flexibele mobiliteit; het is de wens van menig
bedrijf, van groot tot klein. De zoektocht is ook
volop gaande, weet Johan Schallenberg van
mobiliteitsleverancier Shuttel. En belangrijker:
er worden tegenwoordig stappen gezet…
Shuttel voorziet de Rijksoverheid inmiddels
van de kaart, als ook bedrijven als IBM en
FrieslandCampina. Ook doet Shuttel aan
afhandeling van alle operationele zaken
omtrent de kaart. Want het bedrijf wil
niet alleen luxe en comfort brengen voor
medewerkers, maar vooral ook administratief
gemak voor werkgevers.

Is Shuttel een MaaS-aanbieder (Mobility as a Service)?
Schallenberg heeft het niet zo op die term, het is in zijn ogen te
veel een containerbegrip geworden. En veel zogenaamde MaaSaanbieders doen niet veel meer dat een kaart voor ov, taxi en
deelauto aanbieden. Waarbij er vaak apart (of extra) voor moet
worden afgerekend. Shuttel kaarthouders kunnen ook gebruik
maken van een deelauto, taxi of trein. En natuurlijk kunnen
ze ermee tanken. Maar al die factuurstromen worden aan de
achterkant door Shuttel volledig gestroomlijnd. “Veel bedrijven
waar we binnen komen maken bijvoorbeeld al gebruik van een
NS-businesscard of van een deelautodienst als Greenwheels.
Men wil graag meer mobiliteit bieden voor medewerkers. Alleen
halen ze daarmee een berg extra administratieve last binnen;
ga er maar aan staan om voor een paar duizend medewerkers
dagelijks declaraties te verwerken. Dat hele proces stroomlijnen
we, tot en met het facturen van werknemers aan toe voor
privéritten. De besparing daarop is enorm.”

Volwassen arbeidsrelatie
Maar de voornaamste onderscheiding is dat Shuttel de kaart
kan combineren met bijvoorbeeld een leasebudget. Vooral
ingezet bij bedrijven die willen sturen op mobiliteit. Op een
dashboard kan iedere medewerker zijn eigen budget inzien en
beheren. Als hij of zij minder met de leaseauto op pad gaat
en vaker de trein of fiets neemt, blijft er misschien geld over.
Soms ook niet. Dat laatste hoeft ook niet erg te zijn, zegt
Schallenberg. “Een werknemer die bijvoorbeeld de leaseauto
twee dagen aan zijn partner uitleent terwijl die betreffende

werknemer de trein neemt. Daar hoeft niets mis mee te zijn,
zolang het maar van zijn eigen budget af gaat. Daarover is dan
ook duidelijkheid, waar het bij veel bedrijven nog aan schort.”
Op de Shuttel kaart staan standaard alle diensten paraat. Of zoals
Schallenberg zegt: je hebt de beschikking over alle mobiliteit
gewoon in je portemonnee zitten. Dat ervaren werknemers als
pure luxe. De verschillende diensten kunnen overigens wel
worden uitgezet door werkgevers, maar dat gebeurt doorgaans
niet. Je zult maar net eens een aangewezen zijn op een taxi.
HR-afdelingen willen een volwassen arbeidsrelatie, de
werknemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Eventuele
excessen worden achteraf inzichtelijk gemaakt.

Valkuilen
Maar de kracht van Shuttel zit ook in het feit dat pure ovforenzen er gebruik van kunnen maken. Het hele systeem
is modulair in te zetten. Zo gebruiken de Rijksambtenaren
Shuttel vooral voor treinreizen; begin vorig jaar won het
bedrijf deze mega-overheidstender. Tegelijkertijd is er ook
de klant FrieslandCampina, met de Mobiliteitsmanager van
het Jaar 2017 (Arjen Juurlink) aan het ‘mobiliteits-roer’. Bij
dat bedrijf heeft Shuttel als strategische partner geholpen
om de transitie te maken van traditionele lease naar flexibele
mobiliteit, in een budgetomgeving voor werknemers, waar
groener reizen en rijden beloond wordt. Het zijn dat soort
trajecten waar Schallenberg blij van wordt. “Keuzevrijheid,
flexibiliteit, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Dat

Flexibele mobiliteit aanbieden? Fiscus hoeft geen spelbreker te zijn
Shuttel heeft de afgelopen jaren redelijk in de luwte geopereerd. Lange tijd is er gebouwd aan het systeem, waarbij de
(door)ontwikkeling nog altijd zo dicht mogelijk bij het bedrijf wordt gehouden. Daarbij viel het Johan Schallenberg op
dat er in de markt veel werd geroepen maar dat in de praktijk de MaaS-oplossingen niet of slecht bleken te werken. Nu
met de aansluiting van enkele grote bedrijven en organisaties, de ervaring die dat heeft opgeleverd, acht Schallenberg
de tijd rijp ‘zijn’ Shuttel groot in de markt te zetten. Waarbij ook leasemaatschappijen worden benaderd om de
mobiliteitskaart, eventueel in eigen look & feel, te gaan inzetten. Het is immers kostbaar en tijdrovend om een eigen
platform te ontwikkelen. Nu er meer concurrentie is, ziet Schallenberg heel opmerkelijk de verkopen makkelijker worden.
“Tegenwoordig heb je meteen al heel inhoudelijke gesprekken met potentiele klanten. En die zogenaamde fiscale hobbels?
Samen met EY Belastingadviseurs hebben we een handboek geschreven over het aanbieden van flexibele mobiliteit. Er
zijn heldere spelregels die vaak weinig bekend zijn bij bedrijven. De fiscale regels vormen zeker geen belemmering bij het
opzetten van nieuw mobiliteitsbeleid.”

zijn de thema’s waar het bij mobiliteit om draait. Bijna alle
werkgevers willen daar ‘wel iets’ mee doen. Wij helpen ze in
de zoektocht naar wat het best werkt. Wij hebben inmiddels
jarenlange ervaring in hoe je zaken het best kan inrichten,
wat niet werkt en wat de valkuilen zijn. Die kennis willen we
graag delen.”

“Keuzevrijheid, flexibiliteit,
goed werkgeverschap en
duurzaamheid. Dat zijn de thema’s
waar het bij mobiliteit om draait.
Bijna alle werkgevers willen daar
‘wel iets’ mee doen”

Dat meedenken met de klant heeft ook geresulteerd dat
Shuttel het complete wagenparkbeheer kan doen van klanten,
tot en met de inrichting van een berijdersdesk aan toe. Bij
een pas aangesloten klant is er een rechtstreeks lijntje met de
HR-afdeling; Shuttel weet dus precies wanneer er een nieuwe
werknemer in dienst komt. Schallenberg: “Dan ligt er een
Shuttel kaart klaar, is er een voorloopauto geregeld en een
eventuele aanvraag voor een nieuwe leaseauto, met uiteraard
de goedkeuring van de verantwoordelijke manager. Het is
allemaal goed in onze automatisering te stroomlijnen. Wat dat
betreft is het gek dat bedrijven het lease- of mobiliteitsbeleid
er vaak ‘even bij doen’. Terwijl het toch zo’n belangrijk en
kostbaar dossier is.”
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TCO-tool moet wagenpark overheid helpen vergroenen
PIANOo, het expertisecentrum Aanbesteden van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft
een TCO-tool ontwikkeld voor dienstvoertuigen voor
overheden. Daarin kunnen de diensten in vijf stappen
de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie
dienstvoertuigen bepalen.
Het Kabinet wil dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s in
Nederland emissieloos zijn, de overheden zelf spelen daarin
een belangrijke rol met het verduurzamen van hun eigen
wagenpark, stelt PIANOo. In de praktijk blijkt echter dat de
cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog

ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo introduceert daarom
samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit de
TCO-tool voor dienstvoertuigen. De tool is ontwikkeld voor
inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en
andere betrokkenen bij de voorbereiding van een overgang
naar een elektrisch wagenpark. Met behulp van de TCO-tool
rekenen zij in 5 stappen uit wat de financiële en CO2-impact
is bij de gehele of gedeeltelijke overgang naar elektrische
dienstvoertuigen. Ze voeren de aantallen en type voertuigen in
die ze willen elektrificeren, de relevante parameters en krijgen
vervolgens een analyse en concrete resultaten. “Hiermee
kunnen zij de haalbaarheid van het verduurzamen van het

eigen wagenpark onderbouwen en een haalbaar ingroeiplan
voor zero emissie voertuigen bepalen”, aldus het bericht
van PIANOo.
De TCO-tool voor dienstvoertuigen komt voort uit het
Leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit, dat in juli 2018
startte. In het leernetwerk delen circa 35 overheden kennis en
ervaring over het verduurzamen van mobiliteit. Deelnemers
hebben input geleverd voor de tool en deze getest. Naast deze
tool voor dienstvoertuigen werken PIANOo en EVConsult
met het leernetwerk aan de ontwikkeling van een tool voor
doelgroepenvervoer.

PitPoint bouwt publiek
water-stoftankstation
in Arnhem
Clean fuels leverancier PitPoint gaat in Arnhem
het derde publieke waterstoftankstation
van Nederland bouwen en exploiteren. Het
station gaat juni 2019 open. In Brussel is door
PitPoint een ‘eerste’ EV-tender gewonnen.
Eerdere waterstofstations van PitPoint zijn
gerealiseerd in Antwerpen en Delfzijl. Bij het
station op de Westervoortsedijk in Arnhem
kunnen straks zowel personenvoertuigen (700
bar) als bussen en huisvuilwagens (350 bar)
tanken. De waterstofbussen van de provincie
Gelderland gaan er in ieder geval gebruik
van maken, laat Oskar Voorsmit, Business
Development Manager Waterstof bij PitPoint,
weten. Het station wordt gerealiseerd onder
de vlag van het H2Nodes project, dat voor
50% gefinancierd wordt door de Connecting
European Facility (CEF). Daarnaast ontvangt het
project steun vanuit de DKTI-regeling, waarmee
de Nederlandse overheid projecten in duurzaam
vervoer steunt. De Nederlandse overheid heeft
de doelstelling dat er 20 waterstoftankstations
in Nederland operationeel zijn in 2020. Half
november werd ook bekend dat PitPoint een EVtender voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft gewonnen. Vanaf begin 2019 is het bedrijf
exclusieve leverancier voor het plaatsen en
exploiteren van laadpalen in het Brusselse. Het
is de eerste keer dat PitPoint aan een EV-tender
buiten Nederland heeft meegedaan.
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Jaguar Land Rover schuift met I-PACE aan bij corporates

De (zakelijke) terugkeer van de plug-in hybride!
Voor Jaguar Land Rover Nederland was
2018 een jaar met twee gezichten: de
nieuwe

uitstootnormen

NEDC-2

zorgen

voor heel wat hoofdbrekens, net als bij
andere

premium

automerken.

Prijzen

gaan omhoog en als fleetowners hun
autoregelingen niet aanpassen, vallen er
heel wat premiummodellen buiten de boot.
Tegelijkertijd is er de vol-elektrische Jaguar
I-PACE. Daarmee komt het merk bij bedrijven
binnen “waar we vroeger nog niet eens op
de koffie mochten komen.”

moet de volle 22 procent worden betaald. In deze maanden
worden de I-PACE’s uitgeleverd door de dealers. Speciaal voor
Nederland is de productietoewijzing afgelopen zomer verhoogd
om aan de vraag te kunnen voldoen.

Oud-Teslarijders
Ook fleet-klanten kregen de afgelopen tijd de eerste I-PACE’s,
zoals autoverhuurder Sixt die er 20 had besteld. Pot: “Het
scheelt natuurlijk dat de Duitse concurrentie nog op zich
laat wachten. Daarbij bedienen we onder andere ook oudTeslarijders. Die willen graag een meer premium-auto. Een
eendagsvlieg is de I-PACE zeker niet. Het is een voorbode
van wat de komende jaren gaat komen”. De Fleet & Business
directeur heeft het dan niet alleen over de komst van nieuwe,
volledig elektrische auto’s. Net als andere fabrikanten bouwt
JLR aan de nodige, nieuwe plug-hybride modellen. Waren
die niet passé? Pot denkt dat deze plug-ins de komende
jaren wel eens een heropleving kunnen meemaken. Niet als
bijtellingsknallers, maar als een goedkope want meest zuinige
variant van een automodel. Pot: “Nu is de Range Rover Sport
plug-in hybride met 400 pk in Nederland al het goedkoopste
model van de Sport-range. Dankzij zijn lagere verbruik en dus
lagere bpm omdat die laatste op de uitstoot wordt gebaseerd.
Dat geldt ook onder de nieuwe NEDC2-regels.”

In de fleet- en leasemarkt is Jaguar Land Rover een relatief kleine
speler. De Range Rover Evoque vulde als een van de eersten de
vraag naar mid-size SUV’s; de auto kwam al snel op de shortlist
van menig leaserijder te staan. Dat gebeurde helemaal met de
Veel premium merken komen met plug-ins op de markt.
introductie later van de Jaguar XE, die brak door in heel wat
Range Rover zal zijn nieuwe Evoque, vorige maand aan de
autoregelingen. En zo zag Fleet & Business directeur Guido
wereldpers vertoond, aan het eind van 2019 ook met een plugPot van Jaguar Land Rover Nederland (JLR) het lease-aandeel
inaandrijving uitrusten. Deze
langzaamaan
groeien.
auto krijgt een nieuwe motor,
Hoewel dat ‘langzaam’ in
“Natuurlijk is de plug-in techniek een driecilinder ‘Ingenium’
deze tijden niet echt van
toepassing is. De laatste een overgangsfase, maar de komende benzine, gecombineerd dus
met een elektrische krachtbron.
maanden van 2018 is het een
jaren kan die nog wel eens in een
Ook hier belooft JLR een lagere
topdrukte bij de JLR-dealers.
prijs vanwege de lagere bpm
Reden:
de
elektrische
grote behoefte voorzien”
dat weer wordt veroorzaakt
I-PACE, een eerste echte
door een lagere uitstoot waar
Tesla-killer die alleen nog in
“geen benzineversie tegenop kan”, aldus Pot. “Het grote
2018 volop kan profiteren van de lage bijtelling van 4%. Vanaf
verschil met destijds, toen we de plug-in afschreven nadat de
volgend jaar valt alleen een bedrag tot 50.000 euro onder die
bijtellingsregels veranderden, is dat er nu ruim 32.000 publieke
lage bijtelling, over de rest (de I-PACE is er vanaf zo’n 80 mille)

De nieuwe Range Rover Evoque straks ook met zuinige driecilinder PHEV

laadpalen staan en tegen de 90.000 niet-publieke laadpunten.
Natuurlijk is de plug-in techniek een overgangsfase, maar de
komende jaren kan die nog wel eens in een grote behoefte
voorzien. En je kan er echt heel zuinig mee rijden.”

Overgangsjaar
Dat de premium-merken het in Nederland goed doen, heeft
veel te maken met de goed draaiende economie. Waarbij het
MKB, de voornaamste doelgroep van de JLR-importeur, wat
betreft autoverkopen misschien nog wel beter doet dan de grote
corporate bedrijven. Volgens Pot zit in die doelgroep ook nog
de ‘emotie’ die mensen doet besluiten een auto te rijden die ze
echt willen. Maar elektrische mobiliteit staat daarentegen vol
op de agenda’s van grote, corporate bedrijven. Daar schuift
Pot en zijn team dus nu ook vaker aan. “Vroeger mochten we
daar, bij wijze van spreken, nog niet eens op de koffie komen”,
aldus Pot. Ook in 2019 zal JLR van zich laten horen in dat
segment, belooft Pot. “Tegelijkertijd hopen we aan te sluiten
bij nieuwe mobiliteitsproviders waarbij we graag meedenken
over nieuwe exploitatiemodellen. De wereld staat immers
niet stil. We gaan zien wat WLTP gaat brengen en natuurlijk
private lease. Al jaren stel ik in eindejaarsinterviews dat we te
maken hebben met een overgangsjaar. Welnu, het lijkt alsof
we permanent in overgangsjaren zitten.”

Nieuwe Range Rover Evoque straks
ook met driecilinder PHEV
Land Rover heeft haar nieuwe Range Rover Evoque
gepresenteerd. De populaire ‘urban SUV’ komt er straks
ook als plug-in hybride en deze variant kan het volgens
de importeur wel eens goed gaan doen in Nederland. De
nieuwe Evoque behoudt zijn kenmerkende coupé-achtige
design van de originele Range Rover Evoque. De aflopende
daklijn en oplopende schouderlijn zijn kenmerkend voor
de Range Rover-familie. Hij sluit, volgens de importeur,
naadloos aan bij de Range Rover Velar, Range Rover Sport
en Range Rover. Ook al vanwege het assortiment hybrideaandrijflijnen. Overigens is er wel meteen een zogenaamde
mild-hybridevariant van de Evoque leverbaar. Het is de
eerste keer dat Land Rover een mild-hybridesysteem
verwerkt in een model. Het systeem slaat de energie op die
normaal verloren gaat bij het remmen. Een dynamo slaat de
energie op in een accu die onder de vloer zit. Bij snelheden
tot 17 km/h slaat de motor af wanneer de bestuurder remt.
Bij het accelereren ondersteunt de opgeslagen energie de
motor om brandstof te besparen. Een stille en efficiënte
rijervaring is het resultaat.
De elektrische Jaguar I-PACE, een eerste echte Tesla-killer
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Nieuwe directie voor INQAR - Jaco Vink aangesteld als directeur van franchiseformule
Franchiseorganisatie INQAR Autoverhuur & Shortlease
heeft Jaco Vink aangesteld als nieuwe directeur. Daarmee
volgt hij de huidige ad-interim directie, Tom Gunther,
op. INQAR zet met de aanstelling van Jaco Vink een
volgende stap in het verwezenlijken van haar ambitieuze
doelstellingen. Jaco Vink zal per 1 september starten in
zijn functie bij de landelijke autoverhuurformule.
Franchiseformule INQAR, een autoverhuurnetwerk met
29 vestigingen in Nederland en een vloot van ruim 3.000
voertuigen, is dit jaar verzelfstandigd. De ondernemers
hebben zich verenigd in een coöperatie. Tom Gunther heeft
het overname proces begeleid en tijdelijk de aansturing van
de franchiseorganisatie voor zijn rekening genomen. Met de
aanstelling van Vink ligt de focus voor de aankomende jaren
dan ook op verdere groei van netwerk en vloot.

Dé klik
Er was meteen een spreekwoordelijke klik tussen Vink
en de Raad van Bestuur van INQAR. Vink heeft ruime
franchise-ervaring in de automotivebranche. Zo heeft hij
reeds een franchiseorganisatie aangestuurd nadat hij bij
de BOVAG eindverantwoordelijk was voor de aangesloten
autoverhuurbedrijven. De laatste jaren was Vink automotive
ondernemer in het buitenland. Zijn brede ervaring maakt
dat Vink bij uitstek de geschikte kandidaat is voor de
doorontwikkeling van de INQAR-autoverhuurformule. Jaco
Vink: “Ik zie INQAR als een uitdagende club van ondernemers
met veel potentieel. De mobiliteitsbranche vraagt steeds meer
om flexibiliteit en creativiteit. INQAR gaat daar een relevante
rol in spelen.”

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen
met Tom Gunther van INQAR Autoverhuur en Shortlease.
T 085-4836089 / 06-53328331
E tom.gunther@inqar.nl
W www.inqar.nl

Digitale Transformatie van uw service- en onderhoudsorganisatie
Vernieuwende samenwerking Way2Connect, SLS en Transscope: Next Level Service Automation (NLSA). Hierdoor hoeft
uw monteur nooit meer langs het magazijn. NLSA betekent realtime informatie-uitwisseling tussen uw medewerkers en
uw buitendienst, het magazijn waar de voorraad vandaan komt én de koerier, die het dezelfde nacht nog komt afleveren.

Next Level Service Automatisering
Het systeem registreert welke onderdelen uw monteur gebruikt
en al deze data gaat via de software van Way2Connect naar
Pick & Pack orders van het magazijn. De bezorger van SLS
brengt deze onderdelen nog dezelfde nacht, aan huis. Via het
voertuigvolgsysteem van Transscope ontvangt hij de GPSlocatie én opent hij met een beveiligde pas de bus.
Voordelen NLSA
Er is tijdwinst, want de voorraad ligt al in de bus. U krijgt een
soepel lopend proces, waarbij planning, voorraadbeheer en
innigt delivery naadloos op elkaar aansluiten én u heeft altijd
realtime overzicht van elk onderdeel in het proces.
Transscope Voertuigsystemen
NLSA levert u tijdwinst op, maar ook realtime inzicht. U heeft
geen papieren werkbonnen of e-mails meer nodig en voorkomt
zo fouten in bestellingen of overzichten. Meer weten? Stuur
een e-mail naar info@transscope.nl of bel 0523 - 615 323.

Autoleasesector
rendeert crescendo

De Parkd vergelijking

Volgens het jongste Leasemaatschappij Top-100 onderzoek
van AUMACON zit er muziek in de winstgevendheid
van deze sector. Reden: vrijwel alle componenten in de
kostenstructuur van leaseauto’s leveren een positieve
bijdrage.

Sinds kort hebben wij iets nieuws bij Parkd. Wij
vergelijken namelijk de parkeerkosten van een organisatie
met de parkeerkosten die gemaakt zouden zijn met Parkd.

Daarbij gaat het, volgens AUMACON, met name om inkoop,
restwaarde, verzekering, brandstof en rente. Daarnaast
hebben vrijwel alle leasemaatschappijen – veelal door de
snelle populariteitsgroei van private lease – een groei van
hun wagenpark gerealiseerd, waardoor de winstgevendheid
een extra impuls krijgt. Uit de nieuwste editie van de Top100 blijkt bovendien dat bijna 73 procent van de markt in
handen is van de top-10 spelers in de markt. ALD Automotive,
op de zevende plek in de top-10, is de snelst groeiende
leasemaatschappij dit jaar. In AUMACONS top-100 is een
en ander per leasemaatschappij inzichtelijk gemaakt. Van het
aantal contracten tot de belangrijkste klanten, van leveranciers
van de auto tot het aantal auto’s in de remarketing.

We starten automatisch ‘fictieve parkeersessies’ op
de achtergrond. Hiermee verzamelen wij data over de
parkeersessies van een organisatie.
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Hoe werkt het?

Na een maand aan dataverzameling hebben wij een overzicht
van parkeerkosten en -tijd. Dit leggen wij naast de factuur
afkomstig van de huidige parkeerapp/declaratiekosten.
Zo zien wij wat de invloed is van het te laat aan- en afmelden
en de daarbij behorende transactie -en herinneringskosten.
Ook vergeten sessies zijn eenvoudig te achterhalen: duurt een
sessie bij ons bijvoorbeeld een uur korter? De link naar een
gevalletje ‘vergeten parkeersessie’ is dan snel gelegd!

Het resultaat?
Wij hebben op dit moment voor 137 organisaties de
parkeerkosten vergeleken, en de vergelijkingen hebben ons
flink verbaasd!
Bij de meeste organisaties is het verschil in kosten aanzienlijk.
Bij 91,4% van de parkeersessies hebben wij kosten bespaard.
In sommige gevallen ging het om een paar minuten, bij andere
sessies liep het op tot wel 3 uur!
Begin volgend jaar zullen wij de inzichten uit het onderzoek
publiceren.
Wil jij ook de parkeerkosten van jouw organisatie vergelijken?
Wij horen graag van je!

Klantcase GPS Buddy: hoe slimme technologie Omega Logistics helpt

Omega Logistics perfectioneert transport voor de zorgsector en farmacie

Omega

Logistics

dienstverlener,
farmaceutische
de

oprichting

is

een

logistieke

gespecialiseerd
en
heeft

in

zorgsector.
het

bedrijf

de

Sinds
een

stormachtige groei doorgemaakt en in
2015 is het bedrijf onderdeel geworden
van Jan de Rijk. Omega Logistics heeft
depots in Alkmaar, Zwolle en Houten.Vanuit
deze depots kan het bedrijf in principe
elke klant in Nederland binnen twee uur
bedienen. Het vervoer van medische
producten naar bijvoorbeeld patiënten,
apotheken of zorginstellingen vraagt om
specifieke kennis, zowel op het gebied
van handelen als van transport. Jordi de
Koning, Hoofd KAM, Innovatie, Projecten
en ICT bij Omega Logistics, vertelt hoe
slimme technologie het bedrijf helpt om
het transport zorgvuldig en punctueel uit
te voeren.

vandaar vervoeren wij ze in kleinere voertuigen naar de depots
of naar de afnemers. De producten zijn in de regel verpakt in
omkratten, die zijn voorzien van een instructie met betrekking
tot de bewaarcondities. Die bewaarinstructies kunnen grofweg
verdeeld worden in standaard transport met een temperatuur
tussen de 15 en 25 graden of een temperatuur tussen de 2 en
8 graden. Afhankelijk van deze instructies kan het vervoer
ofwel met standaard transport vervoerd worden, ofwel in
een voertuig voorzien van een mobiele koelunit waarbij de
producten tussen bepaalde temperatuurwaarden kunnen
worden gehouden. Deze koelunits zijn GDP-gecertificeerd
(Good Distribution Practice) waardoor het kwaliteitsniveau
rondom het distributienetwerk van geneesmiddelen wordt
gewaarborgd.”

Altijd en overal inzicht in de actuele
vervoerscondities

Geconditioneerd transport op maat
Jordi: “Wij vervoeren medische producten, dat betekent
dat het vervoer en de vervoerscondities erg belangrijk zijn.
Immers in vrijwel alle gevallen zijn er levens mee gemoeid
en dat is een grote verantwoordelijkheid die wij zeer serieus
nemen. Zo is het voor ons erg belangrijk dat de producten op
de juiste temperatuur vervoerd worden. Wij maken daarvoor
gebruik van diverse oplossingen, waaronder grote koelkasten
en mobiele koelunits met temperatuursensoren. In grote lijnen
ziet het proces er als volgt uit: wij vervoeren de producten
van de groothandel naar ons distributiecentrum in Houten en

Voor het vervoer naar de diverse afnemers wordt gebruik
gemaakt van kleinere voertuigen zodat er zo optimaal en
efficiënt mogelijk wordt gereden. Zowel de voertuigen
als de mobiele koelunits zijn voorzien van GPS-Buddy
systemen. Jordi: “Wij hebben een eigen wagenpark van zo’n
30 wagens die zijn voorzien van een voertuigvolgsysteem
en temperatuursensoren. Daarnaast zijn ook alle mobiele
koelunits voorzien van een voertuigvolgsysteem en
temperatuursensoren. Dat wij de koelunits ook hebben
voorzien van deze apparatuur heeft meerdere redenen. Naast
onze eigen voertuigen werken wij ook met subcontractors;
door de koelunits te voorzien van een track&trace oplossing
zien wij continu de exacte locatie van deze units. Daarnaast
kan het zijn dat er zich in een voertuig producten bevinden
die worden vervoerd op de temperatuur in de auto, terwijl er
tegelijkertijd in hetzelfde voertuig producten worden vervoerd
in de koelunits. De oplossing voor de koelunits is verder
voorzien van een accupack zodat deze moeiteloos 12 uur
standalone kan draaien. Zo kunnen wij altijd aantonen onder
welke condities de producten zijn vervoerd. De combinatie
van deze verschillende types vervoer zorgt bovendien voor
maximale flexibiliteit voor de afnemer en een optimaal en
efficiënt gebruik van de ruimte van een voertuig.

Flexibiliteit en klantgerichtheid
Omega Logistics biedt haar klanten niet alleen op het
gebied van vervoer maximale flexibiliteit, maar ook in de
bevoorradingsmogelijkheden. Zo biedt zij apotheken de
mogelijkheid om ’s nachts bevoorraad te worden. In dat
geval worden de producten in een goederensluis gezet of
desgewenst overgepakt in de koeling van de apotheek waarna
de koelunit weer mee retour wordt genomen. Deze flexibiliteit
vraagt echter om een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
“Wij nemen deze dienstverlening uiteraard zeer serieus, we
gaan zelfs zover dat wij de sleutelbossen met de sleutels en
bijvoorbeeld alarmkeys hebben uitgerust met apparatuur zodat
we altijd inzichtelijk hebben waar deze zijn en bij vragen snel
kunnen handelen. Uiteraard hebben we er ook voor gezorgd
dat deze apparatuur niet zo eenvoudig te verwijderen is. Op
welke manier we dat hebben gedaan? Daar ga ik uiteraard niet
in detail op in.”

Rapportages op maat
Omega Logistics gebruikt de Studio applicatie van GPSBuddy niet alleen om overzicht te houden over alle voertuigen
en containers die dagelijks onderweg zijn. Voor het bedrijf zijn
met name de rapportagemogelijkheden van groot belang. “Het
is niet voor niks dat mensen te pas en te onpas roepen ‘meten
is weten’. Wij gebruiken diverse rapportagemogelijkheden,
natuurlijk om onze afnemers te allen tijde inzage te geven
in de temperatuur waarop producten zijn vervoerd, maar
vervoerscondities gaan voor ons eigenlijk nog een stap verder.
Doordat wij met een CANbus-koppeling werken hebben wij
onder andere inzage in het rijgedrag van een chauffeur en
het benzineverbruik. Deze informatie kan worden gebruikt
om chauffeurs te stimuleren hun rijgedag nog verder te
verbeteren, maar helpt ook als het gaat om welke voertuigen
zuinig zijn op het gebied van brandstofverbruik.” Zo helpt
slimme technologie Omega Logistics hun dienstverlening nog
verder te perfectioneren.
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Waarom volgens FOCWA de rekening voor schaherstel niet anders kan dan stijgen

“Er zit nog muziek in schadeherstel!”
Ondanks veiligere auto’s, want voorzien
van zogenaamde Advanced Driver Assist
(ADAS) systemen, wordt er meer schade
gereden en het schadebedrag neemt ook
nog eens toe.Het kan niet anders dan leiden
tot hogere rekeningen voor fleetowners en
leasemaatschappijen. Waarbij werken met
‘gemiddelde schadebedragen’ niet langer
houdbaar is. Toch vertellen die ADASsystemen maar een deel van het verhaal,
benadrukt Femke Teeling van FOCWA. “Wij
willen graag het hele verhaal vertellen.”

Weinig branches in de automotive lijken zo’n roerend bestaan
te hebben als de schadeherstelsector. Tenminste, afgaand op de
vele congressen, seminars en rapporten van de afgelopen tijd.
Waarbij de teneur nu niet bepaald positief is over de ‘stand in
schadeherstelland’. De marges staan onder druk, de toekomst
is onzeker omdat auto’s in toenemende mate worden voorzien
van ADAS-systemen, de onderdelen worden duurder, de
techniek ingewikkelder, autofabrikanten willen meer grip (en
marge) op het schadeproces, de personeelskrapte in de sector,
… Ook Femke Teeling, directeur van branchevereniging
FOCWA, ziet al die onheilstijdingen voorbij komen. Soms zit
er een kern van waarheid in, vaak ook niet. Het wordt tijd voor
het ‘hele verhaal’, aldus Teeling.

Portemonnee goed gevuld
Dat hele verhaal begint vooral met de stand van de economie,
zegt de directeur. Want in economische hoogtijdagen, zoals
nu, wordt er nu eenmaal meer gereden en zijn er meer

Rek uit gestuurde schadestroom
en Ikwordschadehersteller.nl
De opkomst van private lease en autodelen zorgen ervoor
dat de gestuurde schadestroom, waarbij professionele
partijen afspraken maken met bepaalde schadeherstellers,
de komende jaren zal toenemen. Als dat op een gezonde
manier gebeurt, is daar niets mis mee, zegt Femke
Teeling. Maar in veel huidige afspraken is de rek er wel
uit, benadrukt ze. Dat heeft niet alleen met het huidige
personeelstekort te maken, ook met de tarieven die
veelal stammen uit de tijden dat het slechter ging met
de economie en er sprake was van overcapaciteit in de
branche. “Leasemaatschappijen werken bijvoorbeeld
graag met gemiddelde schadebedragen om grip te
houden op de kosten van schadeherstel en om kosten
te voorspellen. Maar door die toenemende schadelast,
veroorzaakt onder andere door duurdere onderdelen, zijn
die afspraken niet meer houdbaar. De tarieven kunnen
niet anders dan omhoog. De salarissen in onze branche
stijgen ook, je ziet nu al dat talent wordt weggekocht van
elkaar. Om vers talent aan te trekken voor onze sector
hebben we onlangs de campagne Ikwordschadehersteller.
nl gelanceerd. Daarin willen we nadrukkelijk laten zien
hoe leuk ons vak tegenwoordig is.”

voertuigen op de weg. Ook laten we eerder schade herstellen
als de portemonnee goed gevuld is. Het resulteert in alle
gevallen in meer schade en drukkere werkplaatsen. Het is een
wetmatigheid waar geen speld tussen is te krijgen. “Kijk ook
naar het weer van de afgelopen paar jaar. We hadden forse
hagelbuien, extreme hitte en flink wat kou. Extremen die
vanwege de klimaatverandering naar verwachting alleen maar
zullen toenemen. En het weer heeft ook weer grote invloed op
autoschades. Hagelbuien zijn daar het beste voorbeeld van.”

“Leasemaatschappijen of
fleetowners die met nietgecertificeerde schadeherstellers
werken, moeten wat dat betreft
eens goed in de spiegel kijken”
Dat zijn in ieder geval twee grote factoren die een rol spelen
in de toenemende schadelast en – frequentie. Niet bepaald iets
waar we iets aan kunnen doen, maar het dient in ieder geval
wel meegenomen te worden in alle schetsen op de toekomstige
ontwikkelingen voor de schadeherstelsector. Waarbij natuurlijk
ook de ADAS-systemen een rol spelen. Een paar jaar geleden
zag Teeling nog de rapporten voorbij komen waarmee werd
voorspeld dat over een paar jaar geen auto meer schade zou
rijden omdat alles werd afgedekt door deze rijhulpsystemen.
Anno 2018 blijkt dat verre van waarheid. Temeer omdat nog
niet alle auto’s zijn uitgerust met deze systemen en ze ook nog
verschillend van elkaar werken. Waarbij de ene effectiever is
dan de ander. “Maar het belangrijkste gegeven lijkt ons wel
dat de bestuurder in de auto voortdurend aan het multitasken
is. De afleiding, vooral veroorzaakt door de mobiele telefoon,
is groot. Ook al zo’n ontwikkeling waar we als branche weinig
aan kunnen doen.”

Femke Teeling

schadeherstelbedrijven. FOCWA heeft onder andere hiervoor
nieuwe certificeringsregels ingesteld. Eisen die ook betrekking
hebben op de apparatuur waarmee wordt gewerkt en het
hanteren van de juiste werkwijze, waarbij bijvoorbeeld aan
dossiervorming moet worden gedaan. Teeling: “Uit dat laatste
moet onder andere precies blijken hoe je aan welke onderdelen
bent gekomen. Want bij FOCWA-bedrijven moet je ervan
kunnen uitgaan dat de onderdelen netjes van de fabrieksband
zijn gerold en dus kunnen voldoen aan onze kwaliteitstoets.
Dat is voor fleetowners en leasemaatschappijen ook van groot
belang; berijders moeten er van uit kunnen gaan dat hun auto
na schadeherstel even veilig is als daarvoor. Werk je met
schadebedrijven die deze kwaliteit niet kunnen borgen, dan
begeef je je op glad ijs. In de Verenigde Staten heeft dat al tot
flinke claims geleid. Leasemaatschappijen of fleetowners die
met niet-gecertificeerde schadeherstellers werken, moeten wat
dat betreft eens goed in de spiegel kijken.”
Aan de andere kant zorgt het zogenaamde merk-erkend
schadeherstel ook voor de nodige kopzorgen. In dat concept
willen autofabrikanten meer grip op schadeherstel. Op zich
heeft Teeling niets tegen merk-erkend herstel, veel FOCWAbedrijven doen er ook gewoon aan, maar het wordt anders
als het wordt ingezet om de markt af te schermen. Dat iedere
fabrikant er momenteel een andere invulling aan geeft, maakt
het eveneens niet gemakkelijker. Teeling: “Al deze uitdagingen
ten spijt, blijft er muziek zitten in schadeherstel. De wereld om
ons heen, verandert nu eenmaal. De mensen die er werken,
zijn nog altijd trots op hun vak. Je maakt iets mooi wat kapot
was. Die boodschap is uiteindelijk ook onderdeel van het hele
verhaal achter schadeherstel.”

Dossiervorming
Die stijgende prijzen van onderdelen is nog zo’n ontwikkeling
waar de sector weinig vat op heeft. Aan de ene kant
veroorzaakt door de toenemende complexiteit van techniek
in auto’s waardoor er ook nog eens meer moet worden
vervangen dan kan worden gerepareerd. Die complexe
techniek stelt ook hoge eisen aan het kennisniveau in
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Elektrificeer het wagenpark samen met Shell
Dagelijks zijn er nieuwe berichten te vinden in de media
over elektrische auto’s. De meeste grote automerken
investeren fors in elektrificatie van automodellen. Door
meer concurrentie en een toenemende productie, dalen de
prijzen en zal de elektrische auto steeds meer ‘mainstream’
worden.
Shell Fleet Solutions ondersteunt deze ontwikkeling op
diverse manieren en biedt oplossingen aan bedrijven en de
medewerkers daarvan, om de overstap naar elektrisch zo
comfortabel mogelijk te maken.
Eén pas voor alle transacties
Eén van die manieren is de uitbreiding van de functionaliteiten

van de Shell Card. Met de nieuwe Shell Card kunnen
medewerkers zowel tank- als laadbeurten afrekenen. De
pas faciliteert hen op elk Shell-station. En kan ook gebruikt
worden voor het complete openbare laadpaalnetwerk in
Nederland. Dankzij de introductie van de nieuwe Shell Card
is het niet langer nodig om verschillende passen in beheer te
hebben voor een gemengd wagenpark, met het gemak van alle
transacties op één factuur.
Toekomstbestendige laadoplossingen
Ook op de bedrijfslocaties ondersteunt Shell het elektrisch
rijden, met oplossingen van NewMotion. Ruim een jaar
geleden is deze Europese marktleider toegevoegd aan de
Shell Groep. NewMotion levert slimme, toekomstbestendige
laadoplossingen voor zakelijke locaties. Anders
gezegd: NewMotion biedt een infrastructuur
voor slim opladen die kan meegroeien met de
groeiende vraag naar elektrische laadpunten en
veranderende technologie. De laadpalen zijn
geschikt voor alle soorten elektrische auto’s.
Ze zijn verbonden met het internet en voorzien
van cloud-gebaseerde beheersoftware. Hierdoor
kunnen ze op afstand worden gestart, gemonitord
en beheerd. Online is er ieder moment inzicht
in relevante informatie zoals CO2-besparing,
laadtijden en het aantal laadsessies.
Steeds ‘gewoner’
Op het werk, onderweg en thuis (thuisladen
is ook mogelijk met NewMotion, inclusief
de optie om de stroomkosten automatisch te
vergoeden) faciliteert Shell zakelijk elektrisch
rijden. Ook omdat Nederland veruit het
grootste aantal laadpalen voor elektrische
auto’s heeft van alle Europese landen, wordt
elektrisch rijden steeds aantrekkelijker
en ‘gewoner’.
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Fleet Complete opent nieuw kantoor in Utrecht

“Efficiënt wagenparkbeheer is topsport”
Topsport en wagenparkbeheer. Die relatie werd begin november gelegd tijdens de opening van
het nieuwe kantoor van Fleet Compleet in het al even nieuwe Utrechtse WTC. Het van oorsprong
Canadese bedrijf helpt meer dan 30.000 bedrijven in alle delen van de wereld met duurzaam
en efficiënt wagenparkbeheer. Daarvoor is een winnaarsmentaliteit nodig. Net als bij het SEG
Racing Team dat Fleet Compleet sponsort.

Wielrenners Cees Bol en trainer Michel Cornelissen van
het SEG Racing Team waren dan ook uitgenodigd tijdens
de feestelijke opening van het kantoor van Fleet Complete.
Net als de Canadese ambassade, de gemeente Utrecht en
collega’s en klanten. Eric Corton (bekend van tv en radio) was
ingevlogen om de topsporters te interviewen. In de interviews
belichtte hij onder andere de factoren die topsport en de
top van het bedrijfsleven verbinden. Volgens Harald Treur,
directeur business development van Fleet Complete, heerst er
zowel bij het SEG Racing Team als bij Fleet Complete een
winnaarsmentaliteit. “Beiden organisaties hebben ook een
klimaat gecreëerd om tot optimale prestaties te komen.”
Volgens Fleet Complete’s CEO Tony Lourakis moet de opening
van het kantoor in Utrecht het succes van Fleet Complete in
Nederland en Europa verder uitbreiden. Het bedrijf ontwikkelde

een aantal nieuwe oplossingen voor slim wagenparkbeheer, die
momenteel uitvoerig getest worden en binnenkort beschikbaar
zijn op de Nederlandse markt. ‘Asset Tracking’ is een van die
oplossingen. Het zorgt ervoor dat een wagenparkbeheerder
straks nog eenvoudiger kan zien waar zijn waardevolle
voertuigen, machines en gereedschappen zich bevinden én wat
hun status is. “Stel er wordt ’s nachts een deur geopend van een
voertuig? Dan ontvangt de wagenparkbeheerder een notificatie
en kan er direct actie worden ondernomen. Zo worden kostbare
verliezen voorkomen.”

Deloitte Technology Fast 500
Ook een nieuwe video-oplossing wordt momenteel uitvoerig
getest. Met deze oplossing wordt er in iedere wagen een
kleine camera geplaatst en ontvangen chauffeurs real-time
coaching. Dit stimuleert veiliger rijgedrag en zorgt voor

minder onderhoudskosten. Wat Fleet Compleet succesvol
maakt, is de geïntegreerde aanpak van klantbehoeften, het
leveren van oplossingen in één uitgebreid telematicaplatform
dat schaalbaar is voor ieder formaat onderneming.
Fleet Complete nam begin 2016 het Nederlandse ITmobile
over in het kader van zijn Europese expansiestrategie.
Daarmee werden het toonaangevende IoT-platform van Fleet
Complete en de oplossingen van ITmobile samengevoegd.
Vorige maand nog werd Fleet Complete opgenomen in
de Deloitte Technology Fast 500, de ranglijst van snelst
groeiende technologiebedrijven. Daar behoort Fleet Compleet
nu ook bij in de markt voor connected vehicles. Met dank aan
een omzetgroei van 164% in drie jaar tijd. Fleet Complete is
momenteel marktleider in telematica-oplossingen in NoordAmerika, Europa en Australië. Het blijft zijn activiteiten
uitbreiden door middel van partnerships met prominente
OEM’s en de integratiemogelijkheden van CONNVEX,
het IoT-platform voor connected vehicles, de ontwikkeling
van branche-applicaties op maat en voorspellende analyses
op basis van big data. “Onze oplossingen dragen bij
aan een transformatie van de bedrijfsvoering van steeds
meer ondernemingen in alle delen van de wereld”, stelt
Lourakis. “We betreden jaarlijks nieuwe markten en
regio’s en verwachten om de komende jaren een nog hoger
groeipercentage te realiseren.”

Het nieuwe kantoor van Fleet Compleet in het WTC in Utrecht wordt geopend door onder andere genodigden van de Canadese ambassade, de gemeente Utrecht en diverse klanten.
CEO Tony Lourakis knipt het lint door
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DAV Autoverhuur: schaalvergroting maar mét de
dienstverlening van een familiebedrijf
Het samenwerkingsverband van 15 (regionale) autoverhuurbedrijven, De Autoverhuurders (DAV), is in korte
tijd uitgegroeid tot een top-5 landelijke speler. Voor Arjan Bultman, voorzitter van DAV en samen met zijn
broer directeur van zijn eigen autoverhuurbedrijf, een teken dat ‘hun visie’ werkt.Tijd om de grote fleetowners
actiever te gaan benaderen. Hoe? Vooral door zichzelf te blijven.

Schaalvergroting in de autoverhuurbranche
brengt in- en verkoopvoordelen. Ook
kunnen gezamenlijk uitdagingen zoals
op het vlak van de privacyregels (GDPR/
AVG) beter getackeld worden of deelautooplossingen
gemakkelijker
worden
ontwikkeld. En gezamenlijk heb je dan
meteen ook een wagenpark van 2000
voertuigen over het hele land verspreid,
zoals in het geval van DAV. Voor Arjan
Bultman, die in 2016 startte met het
samenwerkingsverband, voelt het als een
droom die uitkomt. “De partners die in
DAV opereren hebben allemaal zo hun
specialiteit, van rolstoelbussen en pickups tot aan luxe Mercedes V-klasses. Het
zijn bijna allemaal familiebedrijven die al
decennialang succesvol zijn in de eigen
regio. Gezamenlijk hoeven we nu bijna
nooit meer nee te verkopen tegen klanten.
En valt er onverhoopt hier in Apeldoorn
een voertuig stil van een partner uit ZuidHolland, dan regelen wij het. Het werkt
ongelooflijk goed.”

“Discussies met klanten
voeren we liever niet”

Onderscheiden
Niet dat de samenwerking over één
nacht ijs is gegaan, benadrukt Bultman.
De oprichting heeft enige tijd geduurd,
in eerste instantie waren er bij de start
in 2016 vijf bedrijven aangesloten.
Inmiddels zijn dat er 15 en is een landelijke
dekking gegarandeerd. DAV is daarbij
ondersteunend aan de lokale verhuurders,
daar zit hem ook de kracht van het verband,
weet Bultman. Naast het gegeven dat

Arjan Bultman, voorzitter van DAV
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Nooit meer nee verkopen!
DAV geen hoofdkantoor en zelfs geen personeel in dienst
heeft. Bultman: “Iedere partner heeft zijn eigen bedrijf te
runnen, de lokale business vormt altijd de hoofdmoot. DAV
is puur ondersteunend, maar daarmee kunnen we wel beter
landelijke klanten bedienen. De eersten waren al snel binnen
(zie kader). En zoals we het van onze eigen business gewend
zijn, de behoefte van die grote klanten wordt helemaal op maat
gemaakt. Haal- en brengservice is vast onderdeel, als een auto
eerder dan verwacht niet meer gebruikt wordt, halen we hem
op en doen er verder niet moeilijk over. Discussies met klanten
voeren we liever niet.”

Het is die flexibele dienstverlening die het huren bij DAV
misschien wel goedkoper maakt dan huren bij de grote
internationale verhuurders. Maar DAV wil zich nadrukkelijk
niet op prijs onderscheiden, hoewel het op inkoop – waar
de partners dus ook in samenwerken – over de nodige
schaalgrootte beschikt. Op prijs kan je je tegenwoordig
als autoverhuurder niet meer onderscheiden, benadrukt
Bultman. Op dienstverlening daarentegen wel. En steeds meer
bedrijven hechten waarde aan een goede dienstverlening,
is de overtuiging van de voorzitter. Waarbij vooral de
flexibele opstelling van de familiebedrijven die aan DAV ten

grondslag liggen een grote meerwaarde heeft voor klanten.
“Uiteraard moet het product goed zijn en je moet als moderne
autoverhuurder nogal wat bieden tegenwoordig. Denk aan
autodelen, wat we wel degelijk bieden maar waar we ook hard
aan werken om binnenkort een landelijk concept uit te rollen.
Onze automatisering kan ook aan elkaar worden geknoopt en
er zijn plannen om ook laadpalen aan klanten met elektrische
(deel)auto’s aan de bieden. Ook bieden we shortlease. Het zijn
allemaal uitdagingen om tot verhuur 3.0 te komen.”

‘Klanten bedienen wij samen’

DAV is een samenwerkingsverband van 15 regionale autoverhuurders

De vijf eerste familiebedrijven die krachten bundelden
binnen DAV waren die van Arjan Bultman (Apeldoorn),
Van Dusschoten & Van Ginkel (Amersfoort), Diks
(Amsterdam), Bert Jonk (Zaandam) en Kuperus
(Hilversum). Inmiddels zijn er tien partners bijgekomen
en daarmee beschikt het over een netwerk van 36
vestigingen met landelijke dekking. Allemaal ‘local
heroes’ die niet verplicht zijn een huisstijl te adopteren
en er is ook geen centrale holding die een fee verlangt.
Net als Bultman verhuren Kuperus en Van Dusschoten
& Van Ginkel hun personenauto’s onder de Hertz-vlag;
de andere twee hebben hun eigen label. De verhouding
tussen geel en grijs kenteken is ongeveer 5 om 95 procent.
Het zijn dan ook voornamelijk zakelijke klanten die bij
deze autoverhuurders aankloppen. DAV bedient ook grote
klanten zoals supermarktketen Jumbo. Dat doet onder
meer een beroep op de autoverhuurders als zich pieken
in de bezorgingsdrukte voordoen, bij uitval door schade
en als ze voorlopers nodig hebben in de periode voor de
daadwerkelijke levering van nieuw bestelde voertuigen
plaatsvindt. Behalve dat de DAV-leden elkaar klanten
kunnen doorspelen uit een andere regio, kunnen ze ook
bij elkaar terecht als een klant direct vervoer nodig heeft
en het juiste type voertuig op dat moment niet bij hen
beschikbaar is. Dit onder het motto ‘Klanten bedienen
wij samen’.
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Vol gas (en in de ankers) met de Vredestein Comtrac 2 All Season voor bestelauto’s

De gestage opmars van de 4-seizoenenband
“Bestelauto’s blijven doorgaans in Nederland rijden, in
veel gevallen zelfs in de eigen regio. Met bijbehorende
Nederlandse kwakkelwinters. 4-seizoenenbanden zijn vooral
voor de fleet- en leasemarkt een oplossing om toch veilig
vervoer te garanderen en uitkomen wat betreft TCO. Het
scheelt natuurlijk enorm dat je niet tweemaal jaarlijks een
bandenwissel voor elkaar moet krijgen.”

Nieuwe standaard

Het Nederlandse Vredestein blijft aan de weg timmeren; in de fabriek in Enschede rollen zo’n
25.000 banden per dag van de band, jaarlijks zo’n 6,4 miljoen. Het merk zit af-fabriek op steeds
meer automodellen, mede dankzij de nieuwe fabriek in Hongarije. Maar Vredestein heeft vooral
een naam hoog te houden op het vlak van winter- en 4-seizoenenbanden. Dat laatste mocht
Fleet & Lease aan den lijve ondervinden tijdens de Vredestein Comtrac 2 Experience in Lelystad.

Apollo, het moederbedrijf van de oer-Hollandse
bandenfabrikant Vredestein, wil in de komende jaren
tot de grootste bandenfabrikanten wereldwijd behoren.
Het bandenbedrijf lijkt aardig op koers te zitten. In
Nederland is Vredestein al jaar en dag meester in winteren 4-seizoenen- banden. In vooral die laatste categorie is
Vredestein oppermachtig, bleek laatst nog uit de nieuwste

Vredestein steeds vaker als ‘eerste
montage’ bij autofabrikanten

KwikFit Bandenmonitor. Daar wordt het wegdekaandeel
per bandenmerk berekend. Het wegdekaandeel van
4-seizoenenbanden is dit jaar sowieso gestegen naar 8,8%.
Met name Vredestein profiteert van deze groei en heeft binnen
dit segment een wegdekaandeel van een riante 36,7%. De
nummer twee, Michelin, volgt met 13,3 procent.
De verwachtingen waren dan ook hooggespannen tijdens de
zogenaamde Vredestein Comtrac 2 Experience in Lelystad.
De Comtrac 2 All Season is een nieuwe 4-seizoenenband
voor bestelauto’s, een band die veiligheid en comfort moet
bieden tijdens het rijden met zware belasting. Een band
voor een uiterst interessante doelgroep, benadrukt Berny
Sneek, manager International Fleet & Lease van Vredestein.

De prestaties op papier van de Comtrac 2 All Season-band
zien er in ieder geval veelbelovend uit. Ten opzichte van zijn
voorganger wordt een 11,7 meter (!) kortere remweg op nat
wegdek beloofd bij een snelheid van 80 km/h, een 10% betere
stabiliteit bij zware belading en een 5% lagere rolweerstand.
Vooral dat eerste aspect blijft indrukwekkend om aan den
lijve te ondervinden. Tijdens de Experience in Lelystad
stonden meerdere bestelauto’s het bezoek op te wachten.
De helft daarvan op de ‘oude’ zomerband, de andere helft
op de Comtrac 2 All Season. Wij kozen voor die eerste…
vervolgens trokken ‘oud en nieuw’ gebroederlijk naast elkaar
op tot 80 km/h en dan op aanwijzing van de baansteward
vol in de ankers op een gladde baan. Die extra meters die
wij afleggen, lijken een eeuwigheid te duren, een pion op de
baan moest het afleggen. Volgens Sneek zit het geheim van
de nieuwe band vooral in de hogere mate van stijfheid en het
bezit van bredere lengtegroeven en open schoudergroeven.
Verder zorgt een nieuwe silicacompound in het loopvlak voor
lagere energieverliezen. Dat het werkt, hebben we kunnen
ondervinden. Sneek weet dat deze Vredestein Comtrac 2 All
Season de nieuwe standaard wordt voor 4-seizoenenbanden in
het segment bestelwagens en lichtgewicht vrachtwagens.
Het mag om die reden niet verbazen dat heel wat grote
fleetowners inmiddels over zijn op 4-seizoenenbanden Zoals
onlangs nog Facilicom. Maar vooral ook bouwbedrijven
zweren tegenwoordig bij de 4-seizoenenbanden van
Vredestein, weet Sneek. “Eerder gingen al politiecorpsen,
thuiszorgorganisaties en zorginstellingen over op Comtrac 2
All Season. Ook blijkt de Quatrac 5 (4-seizoenenband voor
personenwagens) uitermate geschikt voor menig private
leaseauto. Tegen de 20 procent van de private leaseauto’s
staat tegenwoordig op een Vredestein 4-seizoenenband.
Voor leasevloten zijn 4-seizoenenbanden steeds vaker een
goede oplossing.”

De kwaliteit en prestaties van de producten van Apollo
Vredestein hebben opnieuw erkenning gekregen van Duitse
autofabrikant Volkswagen. Die besloot recentelijk om de
nieuwe Volkswagen Touareg uit te gaan rusten met twee 18”
premium producten van Vredestein: De Vredestein Ultrac
Satin en de 4-seizoenenband Quatrac 5. Van die laatste
band zijn er wereldwijd al ruim vijf miljoen verkocht, meldt
Vredestein. De Quatrac 5 is ook voorzien van het Three Peak
Mountain Snowflake-symbool, wat aangeeft dat hij voldoet
aan de richtlijnen van landen waar winterbanden verplicht
zijn. Eerder werd bekend dat Vredestein ook de Volkswagen
Polo, SEAT Ibiza en Ford EcoSport gaat voorzien van affabriek banden. Ook Mercedes koos recent voor Vredestein
voor de Mercedes-Benz GLE en met andere fabrikanten
wordt gesproken, zegt Berny Sneek. “Dat betekent dat we
meer in beeld komen bij consumenten. Vanzelfsprekend
levert dit ook in de vervangingsmarkt extra vraag op, vooral
naar zomerbanden. Dat betekent groei en die kunnen we
met onze nieuwe fabriek in Hongarije ook prima aan. De
uitbreiding met de ‘eerste montage’ mag ook gezien worden
als een beloning voor de ontwikkelingen bij Vredestein.”
Het verschil in remweg op nat wegdek tussen een bestelauto op zomerbanden en de Vredestein Comtrac 2 All Season
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Verizon Connect breidt portfolio uit

Kastje in de bestelauto geen taboe meer
Onderzoek toont aan dat vier op de tien ondervraagden positief staan tegenover het registreren
van rijgedrag door een gps- en voertuigvolg- of een fleetmanagementsysteem. Nog maar een
kleine tien procent heeft echte bezwaren. Het heeft Jan Willem Doornbos van Verizon Connect
eerlijk gezegd verbaasd. “Dit onderzoek geeft een stem aan de berijders.”

“Een fleetmanagementsysteem fungeert daarin als smeerolie; alleen op basis van
‘harde gegevens’ kunnen er immers zinnige maatregelen worden getroffen”
Regelmatig peilt Verizon Connect de ‘stemming’ onder
bestuurders van (bestel)auto’s. Het onderzoek wordt niet
gedaan onder de ‘eigen’ berijders, onderzoeksbureau
PanelWizard heeft een brede afspiegeling van de markt van
‘witte bestelbusjes’ ondervraagd in verschillende branches.
Voor de tweede keer heeft Verizon Connect dit onderzoek
laten uitvoeren en het levert Jan Willem Doornbos, Senior
Marketing Manager Central Europe bij Verizon Connect,
een schat aan wetenswaardigheden op. “Normaal gesproken
hebben wij vooral contact met de werkgever. Die klopt
doorgaans aan met een probleem; de brandstofrekening loopt
de spuigaten uit, het aantal schades neemt toe en dus ook de
verzekeringspremie, de schadelast moet omlaag, men heeft
het vermoeden dat er in het weekend met de busjes wordt
bijgeklust, … de redenen zijn divers. Maar wat dit onderzoek
aantoont is dat het probleem niet altijd bij de berijder ligt.
Er kan vaak het nodige verbeteren bijvoorbeeld wat betreft
aansturing en planning van ritten. Dit onderzoek geeft een
stem aan de berijders.”

Beloning voor een veilige
en zuinige rijstijl
Maar het meest opvallende uit dit recente onderzoek is toch
wel dat de ondervraagde berijders van een bestelauto het in
grote aantallen prima vindt dat een werkgever middelen of
strategieën mag inzetten om werknemers te helpen met de
bedrijfswagen veiliger of zuiniger te rijden. Dat betekent dus
een kastje in de auto; 92 procent heeft hier geen bezwaar tegen.
“Als je het aan een werkgever vraagt, denkt waarschijnlijk dat
92 procent van hun werknemers hier niét op zit te wachten.
We delen dit onderzoek dan ook onder al onze relaties en

potentiële kansen.” Nog wat andere cijfers: van vier op de
tien (42 procent) mag de werkgever het rijgedrag bijhouden.
Een groter percentage (65 procent) vindt het bovendien een
goed idee dat de werkgever een beloning voor een veilige
en zuinige rijstijl invoert als stimulans voor veilig en zuinig
rijgedrag. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) zou
inzicht willen in het eigen rijgedrag, bijvoorbeeld in de vorm
van periodieke rapportages. Drie op de tien (31 procent) zou
er zelfs positief tegenover staan wanneer hier een competitief
element aan wordt toegevoegd.

(On)realistische planning
Respondenten die positief zijn over het idee van een
fleetmanagementsysteem, hebben daar verschillenden redenen
voor. Volgens het onderzoek zou 61 procent van die groep
werknemers graag weten of zijn rijstijl wel zuinig en veilig
is. Bijna de helft (49 procent) vindt het handig dat collega’s
met onveilig rijgedrag op basis van dit inzicht aangesproken
kunnen worden op hun rijgedrag. Ruim een derde (33 procent)
zou dit inzicht gebruiken om zijn werkgever te laten zien hoe
(on)realistisch de in de planning opgenomen reistijd is, en
een even groot percentage zou een fleetmanagementsysteem
handig vinden voor automatische ritregistratie.
Volgens Doornbos tonen alle cijfers aan dat vooral het gesprek
over rijgedrag binnen een organisatie moet worden aangegaan.
Een fleetmanagementsysteem fungeert daarin als smeerolie;
alleen op basis van ‘harde gegevens’ kunnen er immers
zinnige maatregelen worden getroffen. Het valt Doornbos op
dat bij de aanschaf van een systeem de plannen altijd grootst
zijn en de invoering, compleet met wekelijkse rapportages

Nu ook materieel tracken
bij Verizon Connect
Telematicabedrijf Verizon Connect breidt zijn
fleetmanagementsysteem REVEAL uit met een oplossing
waarmee gebruikers naast voertuigen ook assets kunnen
beheren, zoals kranen, trailers en graafmachines. Ook
kunnen er ‘geofence-alerts’ worden ingesteld. Volgens
Verizon Connect krijgen bedrijven niet alleen beter inzicht
in de locaties en prestaties van waardevol materieel, ze
kunnen ook de assets optimaal inzetten, onderhoud beter
inplannen en het risico op diefstal en andere vormen
van ongeautoriseerd gebruik verkleinen. Tegen diefstal
en ander ongeautoriseerd gebruik is het ook mogelijk
om geofence-alerts in te stellen, die de beheerder direct
waarschuwen op het moment dat apparatuur buiten
werktijd wordt aangezet of verplaatst – of wanneer
machines zich buiten hun aangewezen werkgebied
begeven. Via een onlinedashboard kunnen gebruikers
al hun assets volgen. Volgens Jan Willem Doornbos zal
de uitbreiding van het systeem bedrijven helpen nog
efficiënter te werken, operationele kosten te verlagen en
hun planning te verbeteren. “Met de lancering van ons
gps-volgsysteem voor assets verstevigen we onze positie
in de markt. Veel bedrijven in de Benelux vertrouwen al
op onze oplossing om ze te helpen bij het beheren van
hun voertuigen en werknemers.”
en al, voortvarend wordt opgepakt. Maar later in het traject
dreigen de plannen onder te sneeuwen door dagelijkse, drukke
werkzaamheden. Het is een valkuil waar je als bedrijf voor
moet waken. Doornbos: “Terwijl een fleetmanagementsysteem
goed inzetten helemaal niet tijdrovend hoeft te zijn. Je hoeft
niet driemaal per dag in te loggen. Maar draai periodiek
wel de rapportages uit en bespreek het bijvoorbeeld bij de
vrijdagmiddagborrel. De voordelen van de inzet van een
systeem zijn zo evident, dat je er eigenlijk als fleetowner niet
meer omheen kunt.”
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‘MaaS heeft toegevoegde waarde, gedragsverandering is onzeker’

In principe biedt Mobility-as-a-Service (MaaS) voldoende toegevoegde waarde om bepaalde
groepen reizigers aan zich te binden, maar het is onzeker of MaaS in de dagelijkse praktijk leidt tot
gedragsverandering. Dat is de hoofdconclusie van de brochure ‘Meer zicht op MaaS’ van het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Mobiliteit,
goed
geregeld!

Volgens het onderzoek is het onwaarschijnlijk
dat MaaS binnen enkele jaren tot forse
verschuivingen in de dagelijkse mobiliteit
zal leiden en tot een vermindering van
bezit en gebruik van de privéauto. Wil
MaaS een succes worden dan moet het
in ieder geval autonomie en flexibiliteit
bieden, betrouwbaar zijn en idealiter altijd
en overal beschikbaar zijn. MaaS moet ook
toegevoegde waarde bieden ten opzichte van
de bestaande situatie.
Het onderzoek is gebaseerd op (inter)
nationaal literatuuronderzoek door het KiM
en gesprekken met diverse focusgroepen:
bewoners van een grote en middelgrote stad
en van het platteland. Zakelijke rijders zijn
geen specifieke groep in het onderzoek.
Volgens het KiM is het aannemelijk dat
vooral jongvolwassenen in grote steden de
‘early adopters’ van MaaS zullen zijn. MaaS
zal aanvankelijk vooral worden gebruikt voor
incidentele verplaatsingen in de vrije tijd.

De vier niveaus
van MaaS
Wat is MaaS eigenlijk? De afgelopen
jaren zijn onder de noemer van
‘MaaS’ in de mobiliteits- wereld zeer
uiteenlopende en in opzet verschillende
initiatieven tot stand gekomen. Deze
diversiteit maakt het niet eenvoudig om
een sluitende definitie te geven van wat
MaaS is en van wat de dienst wel en
niet behelst. Het KiM heeft vier niveaus
benoemt, waarvan pas bij niveau 1 er
sprake mag zijn van MaaS.

UW PARTNER IN MOBILITEIT
Mobiliteit op maat van één dag tot één jaar
Shortlease, een flexibel contract én toch beheersbare
kosten
Vervangend vervoer als voorloopauto, bij schade en
onderhoud
Landelijk dekkend netwerk met bijna 40 vestigingen

• Niveau 0 = geen integratie. Dit
basisniveau
verwijst
naar
de
situatie waarin voor uiteenlopende
vervoermiddelen afzonderlijke diensten
worden aangeboden.
• Niveau 1 = integratie van informatie.
Op dit niveau wordt reisinformatie
aangeboden
via
(multimodale)
reisplanners,
waarbij
informatie
over routes en kosten al dan niet is
inbegrepen. De toegevoegde waarde die
niveau 1 heeft voor de gebruiker, is dat
het de keuze voor het tijdstip, de route
of de te gebruiken vervoerwijze voor
verplaatsingen makkelijker maakt.
• Niveau 2 = integratie van zoeken,
boeken en betalen. Op dit niveau
faciliteert MaaS het vinden, boeken
en betalen van losse verplaatsingen.

WWW.INQAR.NL
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Strengere definitie
Wel pleit de organisatie voor een strengere definitie van MaaS
aangezien veel partijen zich weliswaar MaaS noemen maar
feitelijk niet verder gaan dan het bieden van reisinformatie.
Initiatieven waarbij minimaal sprake is van de integratie van
zoeken, boeken en betalen zouden zich MaaS mogen noemen.
Een stap verder is dat aanbieders de complete dagelijkse

De toegevoegde waarde van niveau 2
voor de gebruiker is dat het zoeken,
boeken en betalen wordt gecombineerd
in één loket (bijvoorbeeld via een
app met een vooraf geregistreerde
creditcard).
• Niveau 3 = integratie van
vervoersdiensten in abonnementen en
bundels. Op dit niveau voorziet MaaS
niet alleen in losse verplaatsingen
maar faciliteert de dienst de complete
dagelijkse mobiliteitsbehoefte van
personen
en
huishoudens
door
uiteenlopende vervoermiddelen via
bundels en/of abonnementen aan te
bieden. De toegevoegde waarde van
niveau 3 voor de gebruiker is dat
MaaS nu een alternatief biedt voor alle
dagelijkse mobiliteit. Daarmee kan het
ook ter vervanging dienen voor het bezit
van een eigen auto.
• Niveau 4 = integratie van
maatschappelijke doelen.
Op dit
niveau gaat MaaS verder dan alleen het
samenbrengen van de mobiliteitsvraag
en het mobiliteitsaanbod. Vraag en
aanbod worden nu gecombineerd met
maatschappelijke doelen, zoals het
verminderen van het autogebruik of
het bevorderen van de leefbaarheid in
de steden.

mobiliteitsbehoefte faciliteert. De resultaten zijn onderdeel van
een uitgebreid en langer lopend KiM-onderzoeksprogramma
naar MaaS, in opdracht van het directoraat-generaal
Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Vervolgonderzoek zal inzicht geven in de effecten van MaaS op
voorkeuren en gedrag van verschillende bevolkingsgroepen.

Deze onderzoeksresultaten worden
verwacht in 2019.

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

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

MOVING TOWARDS SMARTER MOBILITY
BUSINESSMOBILITY.NL
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Een ecologischer wagenpark:

onderschatten we de impact van banden?
Hoe kun je de ecologische voetafdruk
van je wagen verkleinen? Simpel. Door
je

banden

volledig ‘op

te

rijden’. Tot

1,6 mm profieldiepte om precies te zijn.
‘Niet veilig’, denk je? Onzin! “De technologie
is voorhanden en wordt toegepast door
een aantal bandenfabrikanten. Nu nog
een mentaliteitswijziging bij distributeurs,
leasingmaatschappijen en consumenten”,
zegt Per De Vries, Product Marketing Manager
bij Michelin.

Vroegtijdige vervanging
De levensduur van een autoband is wettelijk beperkt: banden
met een profieldiepte van 1,6 mm zijn versleten en moeten
vervangen worden. Wat blijkt nu uit de realiteit? Mensen doen
dit doorgaans veel eerder: winterbanden worden vervangen bij
gemiddeld 4,0 mm profieldiepte en zomerbanden tussen 2,5 en
3,5 mm. “En dat is een zware last voor milieu en maatschappij”,
zegt Jorgen Mertens, Key Account Manager Fleet & Lease bij
Michelin. “Een autoband is een hoogtechnologisch product
waar veel kostbare grondstoffen aan te pas komen. Elke
autoband die sneller dan nodig gedemonteerd wordt, betekent
verspilling.”

Minder CO2, maximale veiligheid
Naast het verspillen van grondstoffen betekent vroegtijdige
vervanging ook meer CO2-uitstoot. Mertens verduidelijkt
dat met een voorbeeld. “Stel dat je een wagenpark hebt met
50 wagens die gemiddelde 35.000 km per jaar rijden in een
leasecontract van 4 jaar. Wij berekenden dat zij samen 15 ton
minder CO2 zouden uitstoten als hun banden pas vervangen
worden op 1,6 mm in plaats van op 3,5 mm. Twee derde van
die lagere uitstoot is te danken aan de verminderde productie
van nieuwe banden. Een derde is gelinkt aan een verlaagd
brandstofverbruik. 15 ton minder CO2 op 50 wagens, is
immens. Daarom pleiten wij ervoor om banden te gebruiken
tot de minimale profieldiepte, zonder daarbij aan veiligheid in
te boeten.”

Lager brandstofverbruik
Banden zijn voor twintig percent verantwoordelijk voor het
brandstofverbruik van een voertuig. Anders gezegd: 1 tank op
5 gaat op aan banden. Hoe minder de profieldiepte van een
band, hoe lager zijn rolweerstand en hoe minder hij verbruikt.
“Een nieuwe band heeft een hogere rolweerstand dan een
versleten band”, zegt De Vries. “Door je banden enkel te
gebruiken van nieuw tot halfversleten en ze dan te vervangen,
blijf je in de hoogste verbruikscategorie hangen. Het is daarom
beter om je banden op te gebruiken, want pas dan geniet je
optimaal van het verbruiksvoordeel.”

Long Lasting Performance
Ondanks de voordelen van banden langer te gebruiken,
kiezen toch veel mensen voor een vroegtijdige vervanging.
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“Automobilisten zijn geneigd te focussen op de profieldiepte.
Een veilige band is in hun ogen een band met diepe profielen”,
zegt De Vries. “Die foute perceptie leeft nog heel sterk.
Dankzij innovatieve technologieën maakt Michelin banden die
met 1,6 mm restprofiel veiliger zijn dan bepaalde halfsleetse
of zelfs nieuwe banden van andere merken. Het gaat dan om
essentiële prestaties als remmen op nat wegdek en remmen in
de sneeuw. Dat is onze Long Lasting Performance-strategie.
Veiligheid is veel meer dan profieldiepte, het is de optelsom
van alle kwaliteiten van een band zoals de samenstelling,
soepelheid, profielvormen, lamellen…”

Mentaliteitswijziging
Er is dus een mentaliteitswijziging nodig bij banden
distributeurs, -fabrikanten, leasingmaatschappijen en bij
bestuurders zelf. Voor distributeurs is het tegennatuurlijk om
klanten die hun banden vroegtijdig willen laten vervangen weg
te sturen. Fleetmanagers willen geen enkel risico nemen door
de banden niet tijdig te vervangen en werknemers hebben vaak
het gevoel dat hun veiligheid in het gedrang komt omdat hun
werkgever de vervanging wil uitstellen. “Het lijkt misschien
tegenstrijdig dat wij als fabrikant mensen aanmoedigen
om langer met hun banden te rijden, maar voor Michelin
is het duurzaamheidsverhaal erg belangrijk. Wij willen de
volledige bandensector en de consumenten bewust maken
en informeren. Zo kan iedereen zijn verantwoordelijkheid
opnemen en zelf beslissen of hij een perfect product weggooit
of zijn ecologische voetafdruk verkleint,” besluit Mertens.

Het nut van zomer- en winterbanden
Het nut van structureel wisselen tussen zomer- en
winterbanden is een discussie op zich. Het is wel een
feit dat het leidt tot heel wat vroegtijdige vervanging en
een grote kost met zich meebrengt voor de fleetowner.
“De wissel is te vaak een excuus om meteen voor
nieuwe winterbanden te gaan in plaats van de oude
te hergebruiken. Mensen vinden het voor die ‘paar
millimeter’ niet meer de moeite, maar vergeten dat een
paar millimeter band goed is voor tien- tot twintigduizend
kilometer!”, aldus De Vries.
Is men dan niet beter af door het hele jaar op
allseasonbanden te rijden? “Iedereen moet naar zijn
eigen rijsituatie kijken en afwegen of structureel wisselen
de ecologische en economische kost wel waard is. Het
bandenhotel, de tijd die je twee keer per jaar verliest door
naar de garage te rijden, banden die je niet opgebruikt,
zijn allemaal kosten die je moet rekenen. Voor veel
mensen is een goede allseasonband dan een even veilig
alternatief”, besluit Mertens.

Contact: jorgen.mertens@michelin.com en
per.de-vries@michelin.com

ABAX:

3 manieren om met geofencing tijdwinst te boeken
Van winkelwagens tot vrachtwagens, GPS trackers met geofencing worden tegenwoordig breed
ingezet. ABAX Equipment Control heeft er zijn handen vol aan. “Voor een fleetmanager en
eigenaar van een kleine organisatie met meerdere voertuigen kan geofencing zorgen voor veel
tijdwinst en een slimmere manier van zaken doen.”

‘’Een ontspannen werksfeer, een goede omgeving voor persoonlijke
ontwikkeling en de innovatieve manier van omgaan met het personeel
liggen meestal aan de basis voor de keuze voor een specifieke
werkgever’”, aldus Martijn Zewald rechst op de foto.

Wie maakt ‘’Het Verschil’’ bij ABAX?

Telematica-specialist ABAX verstevigt zijn management team met Paul Walsh. Hij neemt de functie van CTO
op zich en wordt verantwoordelijk voor de Technology Section bij ABAX. Met Walsh aan boord wil het bedrijf
een volgende stap zetten om van een Europese hoofdrolspeler een wereldspeler te worden in telematica.

Geofencing is de technologie waarmee je, zoals de naam al
zegt, een gebied kunt afbakenen door middel van GPS. Een
boswachter kan zo zien of een bepaald dier het natuurgebied
verlaat. Een bezorgde ouder kan een notificatie instellen voor
een kind dat stiekem via de achterdeur de woning uit sluipt.
In de logistieke sector wordt geofencing onder andere ingezet
door transporteurs. Zodra een chauffeur in de buurt van een
winkel komt, krijgt het personeel een seintje dat het zich klaar
kan maken om de nieuwe voorraad te lossen.
Ander voorbeeld voor de brede toepassing van geofencing: een
oplossing voor het probleem van gestolen winkelwagentjes!
Jaarlijks veroorzaakt dit probleem een schadepost van 5
miljoen euro voor supermarkten en bouwmarkten. Ongeveer
20.000 winkelwagens verdwijnen er per jaar; één kar kost rond
de 250 euro. Wielblokkering is een oplossing. Maar ABAX
Equipment Control biedt een waterbestendige GPS tracker die
ervoor zorgt dat een ondernemer altijd precies weet waar het
winkelwagentje zich bevindt zonder dat dit het winkelgebied
beperkt voor klanten, zoals dat met wielblokkering gebeurt.
De units fungeren een aantal jaren op de interne batterij met
extra lange levensduur. De installatie is eenvoudig.
Voor een fleetmanager en eigenaar van een kleine organisatie
met meerdere voertuigen kan geofencing zorgen voor veel
tijdwinst en een slimmere manier van zaken doen, benadrukt
Karin Mathiesen, Marketing & Quality Coordinator van
ABAX. Zij zet een aantal voordelen op een rijtje:

1. Management control system
Je kunt geofencing inzetten als een 'management control
system', dit wil zeggen dat je de informatie gebruikt om
de processen binnen een organisatie slim in te richten. Met
geofencing in combinatie met GPS kun je op elk moment (in
real-time) zien waar een voertuig of materieel zich bevindt.

2. Klantervaring verbeteren
Bedrijven met een buitendienstafdeling kunnen geofencing
inzetten om de klantervaring te verbeteren. Een melding van
een storing binnen gekregen? Via de online portal traceer je
de dichtstbijzijnde medewerker met de juiste apparatuur en je
stuurt hem zo snel mogelijk naar de juiste plek. Omdat je een
online overzicht hebt, is het niet langer een inschatting over
wanneer een monteur op de plaats van bestemming kan zijn.
Ook bij transporteurs en pakketbezorgers is locatiebepaling
een manier om klanten tijdig op de hoogte te stellen.

3. Nauwkeurige rapportages
Al deze digitale informatie levert een berg aan data op. Een
ondernemer kan veel te weten komen over het functioneren
van zijn organisatie door deze data slim te analyseren. In
rapportages kun je bijvoorbeeld zien hoeveel tijd er gemiddeld
tussen een bepaalde klus zit of welke opdrachten veel tijd
kosten.

ABAX is een leverancier van oplossingen voor de
‘Connected Workspace’. ABAX, dat in handen is van
Investcorp, is een toonaangevend bedrijf in Europa op
gebied van telematica en IoT. Via slimme oplossingen
verbindt ABAX uw werkomgeving door verschillende
producten en diensten aan te bieden. Met deze producten
en diensten kunnen bedrijven de productiviteit verhogen,
de kosten verlagen en het overzicht behouden. Dit leidt
tot betere prestaties van werkgevers en werknemers. Alle
oplossingen worden aangeboden en geleverd als Softwareas-a-Service. Het bedrijf heeft 450 medewerkers, verspreid
over kantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken,
Finland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland,
Polen en China. Het hoofdkantoor van ABAX is gevestigd
in Larvik, Noorwegen. ABAX is official supplier van Ajax.
Om 80 % ‘’Happy and Engaged Employees’’ te behalen
heeft ABAX een breed scala aan programma’s ontwikkeld
om medewerkers te erkennen en bedrijfswaarden te
verspreiden. ABAX is van mening dat een positieve
werkomgeving prestaties en betrokkenheid verhoogt.
Het ABAX business model is gebaseerd op drie
essentiële elementen: People, Technology en Services.
Door het creëren van een high performance cultuur, die
fundamenteel is voor de kernwaarden van ABAX, kan
ABAX zich snel aanpassen aan de veranderende omgeving
en de concurrentie voorblijven.
√ S
ommige bedrijven doen een Nieuwjaarsduik in
Scheveningen, bij ABAX doen we het met 450 mensen
tegelijk bij -18 graden in de Noorse sneeuw.
√ Andere bedrijven steunen een jeugd voetbalteam, wij
laten een team met de Spelersbus van Ajax naar een
belangrijke uitwedstrijd gaan.
√ 
Sommige bedrijven waarschuwen voor een
Belastingsaanslag, wij vertellen het tegelijk aan de hele
Arena (zie foto hieronder).
√ Sommige bedrijven trappen het jaar af met een speech
van de directeur, wij vliegen al onze medewerkers in
voor een 3 daags evenement met sprekers, een gala en
vervoeren ze dan per helikopter.
√ 
Bij andere bedrijven gaan de beste verkopers een
weekendje weg, ABAX stuurt ze een week op safari in
Afrika of naar de woestijn van Dubai.
√ Soms hoor je van een bedrijf dat ze talenten een warm
hart toedragen, wij ondersteunen in ieder land (8 totaal)
unieke talenten met ons ABAX talent programma.
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