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FLEET MOBILITY LIVE

Zero emission, multimodaliteit:
bent u de game changer?

www.trendsinautoleasing.nl

Sycada en VodafoneZiggo 
introduceren ‘mindful driving’
VodafoneZiggo gaat de DriveTag van Sycada inzetten 
om het rijgedrag van haar werknemers te ‘vergroenen.’ 
De voordelen op gebied van brandstof- en CO2 reductie, 
verkeersveiligheid en voertuigonderhoud moeten 
aanzienlijk zijn, aldus de telecomprovider.

VW e-Golf meest verkochte 
elektrische auto
De verkoop van volelektrische auto’s zit flink in de lift. 
In het eerste kwartaal van 2018 werden er 3.945 van 
verkocht, een stijging van 136 procent. De e-Golf is het 
populairst en dat komt volgens de importeur ook door 
hun all-inclusive propositie.

Duurzame mobiliteit: leaserijder wil, 
werkgever blijft achter
Van de Nederlandse leaserijders is 51 procent bereid 
meer te betalen als hun werkgever duurzame oplossingen 
voor mobiliteit biedt, zoals elektrische vervoermiddelen. 
Maar organisaties lopen op dit gebied een stap achter:  55 
procent heeft niet eens een mobiliteitsplan.

Terberg komt met speciaal  
zzp-leaseproduct
Speciaal voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers) heeft 
Terberg Leasing een online platform geïntroduceerd: 
Leasing Plus. Met daarin zakelijke-, private lease of een 
autoabonnement. En de leasemaatschappij belooft advies 
op maat. Zonder dat dit veel tijd kost.

Fleet Support schetst route naar 
elektrisch wagenpark
Het (vervuilende) leasepark ombouwen tot een duurzaam 
elektrisch aangedreven vloot tegen lagere kosten en 
meer flexibiliteit. De kansen van elektrische mobiliteit 
voor fleetowners zijn groot, schetst Fleet Support in 
haar nieuwe whitepaper ‘Naar een 100% elektrisch 
wagenpark’. “Maar begin er dan wel vandaag mee”.

“De (hobbelige) weg 
naar een volwassen 
EV-markt
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De markt is het praten zat..
Gewoon doén lijkt het motto in deze nieuwste 
Fleet & Lease, waar u als lezer een actueel 
inkijkje krijgt in de dwarsdoorsnede van de 
Nederlandse mobiliteitsmarkt. Neem brede 
mobiliteit, of zoals u wilt: multimobiliteit, 
integrale mobiliteit, slimme mobiliteit, 
mobility-as-a-service of gewoonweg nieuwe 
mobiliteit. Spelers van het eerste uur, die 
een aantal jaren geleden hun ‘oplossingen’ 
daarvoor presenteerden, zagen hun business 
niet bepaald exploderen. Leuk dat aan elkaar 
knopen van die verschillende mobiliteitsopties, 
maar de standaard leaseauto pakken was toch 
gemakkelijker. Of het nu de tijdsgeest is, de 
uitdijende files, de duurzaamheidsgedachte, 
de krapte op de arbeidsmarkt, de 
smartphonegeneratie… anno 2018 worden ‘er 
meters gemaakt’ wat betreft die multimobiliteit, 
zoals een van de geïnterviewden het omschrijft. 
De ‘starre’ leasebranche gaat volop mee, de 
telematica- en fleetmanagement(software)
bedrijven draaien overuren, olieproducenten 

mengen zich op het toneel van duurzame 
mobiliteit en de markt voor elektrische 
mobiliteit, waar ‘slimmigheid’ al meer in het 
DNA zit, heeft eindelijk het ‘kip-en-eiprobleem’ 
afgerond. De markt voor nieuwe mobiliteit 
heeft geen ‘push’ meer nodig, zoals een andere 
bron tegenover Fleet & Lease stelt. Met andere 
woorden: er wordt eindelijk gebruikt gemaakt 
van al die slimmigheid wat de mobiliteitsmarkt 
anno 2018 te bieden heeft. Bekijk daarvoor 
vooral ook de video-interviews van de drie 
genomineerden voor de Mobiliteitsmanager 
van het Jaar Award op TrendsinAutoleasing.nl. 
Waarbij ‘zelfs’ de deelauto (eindelijk) omarmd 
wordt - zelfs de tot deelauto gemaakte ‘gewone’ 
leaseauto. En wat betreft de koudwatervrees 
voor elektrische rijden? Ook die markt is op weg 
naar volwassenheid, schetst de marktleider in 
elektrische laaddiensten verderop in dit nummer. 
Hoewel het wel een hobbelige weg blijkt. Maar 
dat is uiteindelijk maar goed ook, anders is er 
straks helemaal geen gesprekstof meer… 

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease / 
TrendsinAutoleasing.nl
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Sycada en VodafoneZiggo introduceren ‘mindful driving’

Chevin lanceert 

fleetmanagementpakket 

voor kleinere wagenparken

Chevin Fleet Solutions richt zich met het fleetmanagement-
softwarepakket FleetWave vooral op grotere fleetowners. 
Nu heeft het bedrijf een ‘toegankelijker’ en ‘budgetvrien-
delijker’ pakket ontwikkeld voor kleinere wagenparken: 
FleetWave CORE.

Standaard omvat CORE de belangrijkste instrumenten die 
nodig zijn voor een optimaal wagenparkbeheer, stelt Chevin 
vandaag in een persbericht. De prijsdaling komt vooral door 
het schrappen van de projectmanagement- en configuratie-
diensten die Chevin normaal gezien standaard aanbiedt bij de 
oplevering. “Daardoor kan het systeem bovendien veel snel-
ler worden uitgerold dan zijn tegenhanger met projectbeheer, 
waardoor CORE gewoon kan worden ‘ingeschakeld’ voor on-
middellijk gebruik”, aldus Paul Verkinderen, Vice-President 
voor EMEA Sales bij Chevin.

Volgens Verkinderen is het grootste obstakel voor de mees-
te kleinere organisaties die nadenken over een fleetmanage-
mentsoftware, de initiële investering en de langere levertijd. 
CORE, als voorgeconfigureerde versie, heeft dat probleem 
niet. Na installatie kan het overigens worden uitgebreid met 
extra modules, hulpmiddelen, rapporten en configuratieopties. 
“Op die manier kunnen we de voordelen van FleetWave aan 
een veel breder publiek aanbieden”. Overigens ziet Chevin 
het nieuwe product ook draaien bij grotere fleetowners die op 
zoek zijn naar een budgetvriendelijk alternatief. Veel organisa-
ties, van groot tot klein, gebruiken nog verouderde systemen, 
spreadsheets en papierwerk voor hun wagenparkbeheer, is de 
ervaring van Verkinderen.

VodafoneZiggo gaat de DriveTag van Sycada inzetten om 
het rijgedrag van haar werknemers te ‘vergroenen.’ De 
voordelen op gebied van brandstof- en CO2 reductie, ver-
keersveiligheid en voertuigonderhoud moeten aanzienlijk 
zijn, aldus de telecomprovider.

Sycada gebruikt de term ‘mindful driving’ als beschrijving van 
deze optimalisatie van rijgedrag. Het werkt heel simpel, bena-
drukt Jesse Stuiver van Sycada. “Als je bedachtzamer omgaat 
met het gaspedaal, en je minder laat leiden door de neiging om 
constant gas te geven of te remmen, kun je tot 30% besparen 
op je energieverbruik en vergroot je ook nog eens de verkeers-
veiligheid. DriveTag leert je precies dat.” VodafoneZiggo wist 

al eerder het aantal gereden kilometers van monteurs succes-
vol te verlagen. Met de inzet van Sycada’s DriveTag wordt nu 
getracht de hoeveelheid CO2 uitstoot per gereden kilometer 
en het aantal schades te verlagen. Daarnaast hopen Sycada en 
VodafoneZiggo ook andere bedrijven te inspireren om Mind-
ful Driving te introduceren in hun wagenpark.

Eerder lanceerde Sycada een whitepaper over ‘mindfull dri-
ving (download op TrendsinAutoleasing.nl) waarbij zuinig 
rijden als sport (en zonder privacybezwaren!) wordt gepropa-
geerd. CEO Kristian Winge stelde eerder tegenover Fleet & 
Lease dat duurzaamheid en winstgevendheid tegenwoordig 
hand in hand gaan.

Volkswagen Pon Financial 

Services aan de SafeDrivePod

Leasemaatschappij Volkswagen Pon Financial Services 
gaat haar klanten de SafeDrivePod aanbieden. Daarmee 
wordt het onmogelijk om tijdens het rijden bijvoorbeeld 
te appen of mailen. Als het systeem wordt uitgezet, krijgt 
de werkgever een seintje.

Bijna tweederde van de senior managers binnen de Nederlandse 
bedrijven is bang dat hun werknemers hun mobiele telefoon 
gebruiken om te appen en internetten terwijl ze een zakelijk 
rit maken. Dat blijkt uit recent onderzoek van TomTom 
Telematics. Daaruit blijkt ook dat de helft van de werkgevers 
nog geen stappen heeft ondernomen tegen smartphonegebruik 
achter het stuur.
SafeDrivePod is al sinds 2016 op de markt. Een keur van 
bedrijven, verzekeraars en leasemaatschappijen heeft 
inmiddels dit systeem omarmt. Het geldt als de enige sluitende 
oplossing in de markt. Het systeem bestaat uit een unit (Pod) 
in de auto en een app op het mobiele apparaat. Zowel de 
berijder als de werkgever hebben altijd actueel inzicht in het 
gebruik van de pod.

Kogel door de kerk: 

één kwaliteitsnorm voor 

schadeherstel
Het is al jaren onderwerp van debat, maar nu komt er 
definitief op 1 oktober een einde aan de situatie dat er 
in autoschadeherstel twee kwaliteitsnormen worden 
gehanteerd. BOVAG en Focwa hebben, op aandringen 
van het Verbond van Verzekeraars en de VNA, 
overeenstemming bereikt om een nieuwe branchebrede 
norm te gaan gebruiken.

Een leasemaatschappij hoeft na 1 oktober dus geen keuze 
meer te maken voor de te hanteren reparatiemethodiek en/
of de kwaliteit van de vervangen onderdelen, schrijft de 
VNA op haar website. Er komt een nieuwe branchebrede 
norm. Hierdoor ontstaat er in de schadeherstelsector een 
gelijk speelveld en is de noodzakelijke kwaliteitsborging en 
veiligheid voor consumenten en opdrachtgevers gegarandeerd. 
De nieuwe branchebrede norm wordt ondergebracht in een nog 
op te richten stichting met een bestuur (BOVAG en Focwa), 
een College van Deskundigen (o.a. Verbond van Verzekeraars 
en VNA) en een Klankbordgroep (met marktpartijen zoals 
schadeherstellers, leasemaatschappijen en certificerende 
instellingen).

VW e-Golf meest verkochte 

elektrische auto

De verkoop van volelektrische auto’s zit flink in de lift. In 
het eerste kwartaal van 2018 werden er 3.945 van verkocht, 
een stijging van 136 procent. De e-Golf is het populairst en 
dat komt volgens de importeur ook door hun all-inclusive 
propositie.

Recent leverde Volkswagen de tweeduizendste e-Golf af 
in Nederland. Sinds 2014 – het jaar dat deze elektrische 
Volkswagen op de markt kwam – zijn de verkopen in 
Nederland jaar na jaar meer dan verdubbeld. In de eerste vier 
maanden van 2018 vonden zelfs al meer exemplaren van deze 
elektrische Golf een eigenaar dan in heel 2017. Aan de basis 
staat, volgens de importeur, onder andere de verschillende 
all-inclusive proposities waaronder het HollandseWind 
laadabonnement. Samen met de scherpe leasetarieven van 
de e-Golf maakt dit laadabonnement elektrisch rijden niet 
alleen makkelijker en CO2-neutraal, maar ook bereikbaarder 
dan ooit. “Met dit abonnement kunnen e-Golf-rijders bij alle 
laadpalen in Nederland Eneco HollandseWind stroom (snel)
laden voor een vast bedrag per maand en besparen ze tot zo’n 
50 procent op de brandstofkosten ten opzichte van die van een 
vergelijkbare Golf op benzine”, aldus de VW-importeur. Het 
laadabonnement is er vanaf 35 euro per maand.

RAI Vereniging liet onlangs weten dat private lease van 
elektrische auto’s wel eens flink kan gaan groeien. Nu zijn 
veruit de meeste nieuwe registraties van elektrische auto’s 
zakelijk, zo’n 87 procent. Volgens RAI-voorzitter Steven van 
Eijck wordt de terughoudendheid van particulieren vooral 
veroorzaakt door de nu nog veelal hoge aanschafprijzen van 
elektrische auto’s. “Voor deze groep mensen kan private 
lease een interessante optie zijn, zeker met het oog op de lage 
brandstofkosten. Wij verwachten dan ook dat het aantal privé 
geleasede elektrische auto’s de komende tijd zal groeien.”
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 “Europa nog niet klaar voor 

elektrisch rijden”

Is het vandaag de dag mogelijk om een roadtrip door 
Europa te maken in een elektrische auto? Volgens het 
rapport van de ingenieurs van Sweco liggen er nog tal van 
uitdagingen. Zoals in de afstemming van infrastructuur in 
Europese landen.

Voor de derde keer publiceerde Sweco het Urban Insight 
rapport ‘E-magine a Journey through Europe’. Daarin 
analyseert het de status van elektrische voertuigen en 
faciliteiten in Europa. De belangrijkste bevindingen liggen 
op het punt van de laadinfrastructuur. Er is een duidelijke 
behoefte aan harmonisatie van oplaadstekkers, laders en 
betaalmethoden voor het opladen van elektrische voertuigen 
binnen de EU. Ook moeten er genoeg oplaadpunten zijn van 
de juiste kwaliteit – de kwaliteit van het oplaadpunt bepaalt 
immers de laadsnelheid. Waarbij oplaadpunten in steden 
essentieel zijn. Voor een optimale opzet moet daarbij rekening 
worden gehouden met de specifieke kenmerken van stadsdelen. 
Industrie en politiek moeten bovendien samenwerken om 
verdere ontwikkeling in de markt van elektrische voertuigen 
te kunnen verzekeren, meldt het rapport verder.

Volgens Willem Scheper, teammanager mobiliteit bij Sweco 
Nederland, is een vakantiereis met een elektrisch voertuig door 
Europa nu nog een avontuur. “Maar zal over enkele tientallen 
jaren net zo gewoon zijn als nu met een benzineauto.”

ALD Automotive wordt nieuwe captive voor Mazda

Mazda krijgt per 1 juni in Nederland een nieuwe captive: 
ALD Automotive. De leasemaatschappij gaat zowel de 
operationele als private leasecontracten verzorgen voor 
het Mazda dealernetwerk. Het merk wil daarmee opti-
maal inspelen op ‘eigentijdse mobiliteitswensen’.

ALD Automotive treedt voor veel merken op als captive. Zo 
verzorgt het onder andere de leaseactiviteiten van de dealers 
van Jaguar Land Rover, Volvo, Kia, Ford, Opel, Renault en 
Nissan. Volgens Geraldine Brouwers, Managing Director van 
Mazda Motor Nederland, biedt ALD pasklare oplossingen 
voor de Mazda-dealers. “Tijdens onze voorbesprekingen 
zijn wij tot de ontdekking gekomen dat onze ondernemingen 
over vergelijkbare kernwaarden beschikken en zagen we veel 
overeenkomsten in zowel cultuur als in ambities. We gaan 
er dan ook van uit dat onze samenwerking zeer succesvol 
zal zijn”. Volgens Jeroen Kruisweg, algemeen directeur 
ALD Automotive Nederland, zullen zowel de zakelijke als 
particuliere klant profiteren van de nieuwe samenwerking. 
“Waarbij we onze innovaties en leasekennis combineren met 
het sterke dealernetwerk van Mazda.”

Met ruim 1,5 miljoen voertuigen en 6.300 werknemers in 43 
landen behoort ALD Automotive tot de top drie van grootste 
autoleasemaatschappijen wereldwijd. In 2016 en 2017 is 
ALD Automotive gekroond tot beste leasemaatschappij van 
Nederland.

Geraldine Brouwers, Managing Director van Mazda Motor Nederland, 

en Jeroen Kruisweg, algemeen directeur ALD Automotive Nederland

Duizend extra laadpunten in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht krijgen er dit jaar nog 1000 laadpunten voor elektrische auto’s bij. Het komt 
bovenop de bestaande 2300 publieke laadpunten. In de drie provincies rijden veruit de meeste elektrische voertuigen.
De investering wordt gedaan door het projectbureau MRA-Elektrisch, het samenwerkingsverband van 80 gemeenten, waaronder 
de vier grote steden, en de drie genoemde Provincies. Met private partijen zoals ANWB, leasebedrijven, autofabrikanten en 
fabrikanten van oplaadsystemen wordt nauw samengewerkt. Het projectbureau wil de verbinding tussen de energietransitie en 
elektrisch vervoer dit jaar verder vormgegeven. Dat gebeurt niet alleen met laadpunten, maar ook met projecten die elektrische 
voertuigen stimuleren , zoals elektrisch openbaar vervoer, elektrische taxi’s en elektrisch goederenvervoer. In de drie provincies 
staat bijna 50 procent van het totale aantal elektrische auto’s in Nederland. Van alle stekkerauto’s is 85% eigendom van een 
leasebedrijf. Volgens cijfers van MRA In Nederland zijn er in Nederland nu ruim 106.000 laadpunten operationeel (publiek, 
semipubliek en privaat) waarvan bijna 40.000 laadpunten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Speciale zakelijke e-bike voor ‘smart sharing’
Een nieuwe samenwerking in e-bike land: fietsmerk 
Cortina en deelbedrijf e-bike-to-go bundelen hun krachten 
en komen speciaal voor de zakelijke markt met een 
gezamenlijk ontwikkelde elektrische deelfiets, specifiek 
bedoeld voor ‘smart sharing’ binnen bedrijven.

Beide bedrijven willen inspelen op wat zijn noemen ‘een 
explosieve groei’ in de vraag naar deel-e-bikes binnen 
het bedrijfsleven. E-bike-to-go noemt zichzelf de grootste 
leverancier van deel-e-bikes aan het bedrijfsleven in 
Nederland. Ruim 80 bedrijven, veelal corporates, investeerden 
de afgelopen drie jaar via e-bike-to-go in deel-e-bikes. “Daarbij 
is het voor bedrijven van cruciaal belang dat wij hen volledig 
kunnen ontzorgen rond alles wat met ‘bike-management’ te 
maken heeft. We groeien nu zo snel dat we bijna niet aan de 
vraag kunnen voldoen”, aldus Jelle Visser, oprichter en CEO 
e-bike-to-go.

Smart sharing
Vandaar dus de samenwerking met Kruitbosch, de producent 
van het nummer twee fietsmerk van Nederland, Cortina. Dit 
familiebedrijf neemt een belang van 40 procent in e-bike-to-
go. Gezamenlijk hebben de bedrijven al een ‘smart sharing’ 
propositie ontwikkeld. Daarmee krijgen bedrijven, naast 
levering en onderhoud van e-bikes, ondersteuning bij het 

stimuleren van het gebruik van de e-bike: via de app kan 
de werkgever zijn mensen benaderen met een specifieke 
boodschap of campagne. Dankzij ingebouwde technologie 
kunnen de e-bikes bovendien op afstand worden getraceerd, 
gereserveerd en geopend. Bovendien is er een speciale e-bike 
speciaal voor deelgebruik binnen bedrijven. Met een strak 
design moet de fiets vooral makkelijk zijn in gebruik. Zo 
is er een simpele aan- en uitknop in plaats van een display. 
Geïntegreerde verlichting, riemaandrijving en een zadel dat 
wel kan worden versteld maar er niet uit kan, maken de e-bike 
bovendien vrijwel onverwoestbaar.

ALD: 77 procent van zakelijke 

ritten in VK kan elektrisch
Een analyse van leasemaatschappij ALD in het Verenigd  
Koninkrijk wijst uit dat 77 procent van alle zakelijke ritten 
met een volledig elektrische auto had kunnen worden afgelegd 
omdat de afstand minder dan 160 kilometer (100 miles) was. 
De analyse van ALD in Engeland is gebaseerd op ruim 150.000 
afgelegde kilometers goed voor zo’n 2.300 uur reistijd. 
Ruim 50 procent van de ritten bedroeg zelfs minden dan 80 
kilometer per dag. Afstanden die allemaal gemakkelijk met een 
elektrische auto hadden kunnen worden afgelegd, aldus ALD. 
Slechts 12 procent van de dagelijkse ritten van de ALD vloot 
kwam verder dan 240 kilometer en 6 procent kwam boven de 
300 kilometer. Waarbij er ook wat mensen op vakantie waren, 
stelt ALD-consultant Matt Dale op het Britse Fleetworld. 
Volgens Dale tonen de cijfers ook aan de mogelijkheden voor 
fleetowners om te komen tot een meer holistische aanpak van 
mobiliteit. Waarbij ook OV, deelauto en huurauto’s worden  
ingezet dan alleen de ‘eigen’ leaseauto. “De inzet van volledig 
elektrische auto’s wordt door fleetowners gezien als een horde 
die moet worden genomen. Die perceptie klopt niet meer. Veel 
fleetowners zullen verbaasd zijn over de goede inzet van EV 
op dit moment.”
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Duurzame mobiliteit: leaserijder wil, werkgever blijft achter

Van de Nederlandse leaserijders is 51 procent bereid 
meer te betalen als hun werkgever duurzame oplossingen 
voor mobiliteit biedt, zoals elektrische vervoermiddelen.  
Maar organisaties lopen op dit gebied een stap achter:  
55 procent heeft niet eens een mobiliteitsplan.

Het een en ander blijkt uit benchmarkonderzoek van 
Business Lease Nederland onder 700 wagenparkbeheerders 
en leaserijders. Mobiliteit staat bij organisaties op de zesde 
plaats van prioriteiten op het gebied van duurzaamheid. De 

LeasePlan en ALD Automotive 

partners Low Car Diet

LeasePlan Nederland en ALD Automotive stellen tijdens 
de Low Car Diet van 14 mei tot 14 juni elektrische auto’s 
beschikbaar aan hun leaserijders. Daarmee hopen ze de 
vooroordelen van elektrisch rijden weg te nemen.

De jaarlijkse mobiliteitswedstrijd Low Car Diet wil Nederlandse 
forenzen stimuleren om te kiezen voor duurzamere vormen 
van mobiliteit. Stichting De Reisbeweging daagt bedrijven en 
hun werknemers uit om een maand lang hun eigen (lease)auto 
te laten staan en gebruik te maken van duurzame alternatieven. 
Naast de switch naar elektrisch rijden richt het Low Car Diet 
zich op het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer 
en de (elektrische) fiets. Volgens Naard Hermans, directeur 
van stichting de Reisbeweging, hebben veel automobilisten 
nog vooroordelen over elektrische auto’s. “Denk aan 
lange laadtijden, een beperkte actieradius of te weinig 
laadvoorzieningen onderweg. Dit terwijl deze hindernissen 
met de huidige technologie en uitgebreide infrastructuur 
bijna zijn te verwaarlozen. Door het zelf te ervaren kunnen 
leaserijders erachter komen dat ook volledig elektrisch een 
serieus alternatief is voor een diesel- of benzineauto.”
Uit eerdere afleveringen van het Low Car Diet blijkt dat met 
aangepast reisgedrag deelnemers schoner reizen: ze maken 
tijdens de wedstrijd 50% minder autokilometers. Tevens 
blijkt uit onderzoek dat na het Low Car Diet 20-40% van de 
deelnemers na de wedstrijd blijvend anders reist. Dit zorgt 
voor minder CO2-uitstoot, kortere files, minder kosten voor 
de werkgever en gezondere werknemers. “Wij geloven dat 
gedragsverandering, zeker op het gebied van mobiliteit, moet 
komen vanuit de individuen zelf. Ze moeten het ervaren. 
Mobiliteit is een erg moeilijk en bovenal persoonlijk thema. 
Mensen het probleem laten inzien en vervolgens verleiden 
anders te reizen is ingewikkeld, maar niet onmogelijk”, aldus 
Hermans.

ingewikkelde invoering, angst voor ontevreden werknemers 
en de bijkomende kosten worden aangedragen als 
argumenten. Om een elektrisch wagenpark in de toekomst te 
realiseren, vinden organisaties een fiscale stimulans vanuit 
de overheid dan ook noodzakelijk. Ondanks alle kansen en 
ontwikkelingen binnen duurzame, zakelijke mobiliteit, heeft 
ruim de helft van de organisaties vooralsnog helemaal geen 
mobiliteitsplan. Mogelijkheden zoals het mobiliteitsbudget 
en een mobiliteitskaart worden nog nauwelijks ingezet. Bij 
organisaties die dit wel hebben, is 58 procent ontevreden 
over het effect daarvan. Stijn Otten, directeur Innovatielab 
Business Lease: “Bijna driekwart van de ondervraagde 
wagenparkbeheerders heeft behoefte aan bewijslast uit 
de markt. Wat levert duurzame en slimme mobiliteit nu 
daadwerkelijk op? Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers 
ervoor open staan. Echter blijft het voor werkgevers lastig 
te bepalen welke mobiliteitsoplossingen bij de organisatie 
passen.”

Volledig elektrisch wagenpark
Business Lease heeft voor dit laatste NeedScan ontwikkeld, 
waarmee de behoeften en doelstellingen in kaart worden 
gebracht en omgezet naar een concreet mobiliteitsadvies. Dat 
kan uiteenlopen van mobiliteitspassen tot fietsen en van auto’s 
tot telematica-oplossingen.
Ander opmerkelijke uitkomst van de benchmark: 88 procent 
van de wagenparkverantwoordelijken vindt het behalen van een 
volledig elektrisch wagenpark binnen vijf jaar niet realistisch. 
Momenteel biedt 20 procent van de werkgevers wel elektrisch 
vervoer, toch rijdt slechts 1 procent van de Nederlandse 
leaserijders daadwerkelijk in een volledig elektrische 
auto. “Overduidelijk worstelen organisaties met duurzame 
mobiliteit. Maar een duurzamer wagenpark – bijvoorbeeld 
door de inzet van elektrische auto’s – draagt ook rechtstreeks 
bij aan het verminderen van CO2-voetafdruk. Daarnaast zien 
we dat de zakelijke rijder de volledige elektrische auto steeds 
meer beschouwt als een interessant alternatief. Quick wins 
dus, om enerzijds je organisatie te verduurzamen en anderzijds 
aantrekkelijk te zijn als werkgever”, aldus Otten.

ANWB: all season band beter 

maar geen uitblinker
Uit nieuwe ANWB-tests blijkt dat de kwaliteit van all 
season banden beter wordt: het aantal banden dat als 
waardering drie sterren kreeg (van de maximale vijf 
sterren), is sinds de vorige test toegenomen. Geen enkele 
band kreeg meer een slechte notering van één ster.

Vier banden halen drie sterren. Dit zijn de Continental 
AllSeasonContact, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, Nokian 
Weatherproof en Nexen N blue 4 Season. Op nat wegdek 
vertonen ze geen tekortkomingen, aldus de ANWB. Op 
droog wegdek kan alleen de Vredestein bij een zomerband 
in de buurt blijven. Alle overige modellen vertonen in 
meerdere of mindere mate tekortkomingen. De Continental  
en de Nokian kunnen ook uit de voeten bij sneeuw. Ze 
vertonen geen tekortkomingen en bevinden zich hiermee 
op winterbandenniveau. Bij de ontwikkeling van all season 
banden worden bewust nog veel grotere compromissen 
gesloten dan bij zomer- of winterbanden. Of zo’n compromis 
tot tevredenheid stemt, beslist uiteindelijk de consument. 
Met de bandentest wil de ANWB de consument helpen bij de 
beslissing of, en zo ja welke, all season band de beste koop is.

De nieuwe directeur van Business Lease Mas van Steenis]

Terberg komt met speciaal 

zzp-leaseproduct
Speciaal voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers) heeft 
Terberg Leasing een online platform geïntroduceerd: 
Leasing Plus. Met daarin zakelijke-, private lease of een 
autoabonnement. En de leasemaatschappij belooft advies 
op maat. Zonder dat dit veel tijd kost.

Volgens Terberg worstelen veel zzp’ers met de vraag hoe ze 
hun zakelijk vervoer moeten regelen. Is het slim om een auto 
te kopen of te leasen, op de zaak of juist privé? Waar doe je 
verstandig aan en is dat over een jaar nog steeds verstandig? 
En kun je wel leasen als je net bent gestart? Voor al dit soort 
vragen van zelfstandig ondernemers heeft Terberg Leasing nu 
een online platform live. Daarin de mogelijkheden voor een 
zakelijk Auto Abonnement, zakelijke lease of privélease. Via 
de website zijn er standaard antwoorden op vragen, maar er 
zijn ook experts, zoals fiscalisten. Zij geven advies, afgestemd 
op de persoonlijke situatie en wensen. Ook als het gaat om de 
financiële aspecten en kredietacceptaties.

TomTom Telematics vernieuwt 

Webfleet
TomTom Telematics heeft een nieuwe productlijn gelan-
ceerd die sneller en efficiënter fleetmanagement mogelijk 
moet maken. Ook de gebruikersinterface van Webfleet, zo-
als het product is blijven heten, is veranderd.

Eén van de verbeterde toepassingen stelt managers in staat op 
voorhand routes in te plannen. De lijst met criteria die ze voor 
zo’n route in kunnen stellen is verder uitgebreid: zo kan men 
ervoor zorgen dat bestuurders vastgestelde routes volgen, of 
bepaalde locaties ontwijken, zoals gevaarlijke verkeerspunten. 
Deze routes kunnen ze vervolgens direct versturen naar driver 
terminals van de bestuurders. “Om deze nieuwe productge-
neratie te ontwikkelen, hebben we meer dan 18 jaar ervaring 
in fleet management gecombineerd met feedback van onze 
49,000 klanten,” aldus Thomas Schmidt, Managing Director 
TomTom Telematics. Dankzij de vernieuwde opbouw kunnen 
belangrijke functionaliteiten ook sneller worden ontwikkeld, 
stelt TomTom. “Daarnaast is het nu makkelijker om partnerap-
plicaties te ontwikkelen en toe te voegen, waardoor de tech-
nologie zich continu naar de wensen van de gebruikers kan 
blijven ontwikkelen en aanpassen.”
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BMW trekt doek van elektrische iX3

Op de Chinese autobeurs ‘Auto China 2018’ in Beijing toont BMW voor het eerst zijn nieuwe troef in de 
elektrificatiestrategie: de volledig elektrische BMW iX3 met een WLTP-bereik van 400 kilometer. Het Beierse automerk 
wil leidend worden op het gebied van elektrische mobiliteit.
De elektromotor, de transmissie en de aandrijfelektronica zijn in deze iX3 ondergebracht in één aparte component, waardoor 
het veel eenvoudiger is om het te integreren in verschillende voertuigarchitecturen. Verder maakt de modulaire constructie het 
mogelijk om deze aan te passen aan het vereiste prestatieniveau en de beschikbare ruimte. Een ander opvallend aspect is dat 
voor de elektromotor geen zeldzame aardmetalen benodigd zijn en dat betekent dat BMW Group niet afhankelijk is van hun 
beschikbaarheid. Het energie-opslagsysteem is bovendien voorzien van een nieuw ontwikkelde Charging Control Unit en is 
ontworpen voor snelladers die tot 150 kW genereren. De hoogspanningsbatterij kan in slechts 30 minuten worden opgeladen bij 
zo’n snellaadstation.
Overigens duurt het nog wel even voordat de auto daadwerkelijke op de markt komt. Een exacte datum geeft BMW niet, maar 
het zal hoogstwaarschijnlijk rond 2020 zijn dat de auto is te bestellen.

100% elektrische Audi e-tron

nu te reserveren

De Audi e-tron, de eerste 100% elektrisch aangedreven 
auto van Audi, is vanaf nu te reserveren. Geïnteresseerden 
die overgaan tot reservering, krijgen het recht om als een 
van de eersten de daadwerkelijke bestelling te plaatsen. 
Maar de levering begint pas volgend jaar.

De elektrisch aangedreven Audi e-tron is zijn laatste testfase 
ingegaan, meldt Audi in het persbericht. Op de onlangs 
gehouden autoshow van Genève toonde het Duitse merk 
een vrijwel productierijp, gecamoufleerd prototype. De 
productieversie van de Audi e-tron is een premium SUV 
die plaats biedt aan vijf personen en bagage. Hij heeft 
een accupakket met een grote capaciteit en is geschikt 
voor snelladen. De auto is standaard voorzien van quattro 
vierwielaandrijving. De indicatieve vanafprijs voor de 
Nederlandse markt bedraagt 82.500 euro (inclusief BTW 
en advieskosten rijklaarmaken). Om geïnteresseerden 
de kans te geven snel te kunnen bestellen, start Audi een 
reserveringsproces via de speciale reserveringssite. Potentiële 
klanten die zich hier registeren en een reserveringsbedrag van 
€ 2.000 voldoen, komen in aanmerking om als een van de 
eersten de daadwerkelijke bestelling voor een Audi e-tron te 
plaatsen.
Geleverd wordt de auto vanaf begin 2019. Het jaar dat de 
Tesla-taks in werking treedt; de 4 procent bijtelling geldt dan 
alleen voor de eerste 50.000 euro. Voor alles daarboven moet 
de volle pond bijtelling worden betaald. Concurrent Jaguar 
I-Pace, vanaf zo’n 80 mille, heeft het wat dat betreft gunstiger 
aangepakt. Die auto komt nog niet jaar beschikbaar en kan dus 
fiscaal optimaal profiteren.

Hyundai KONA Electric komt 470 echte kilometers ver

Hyundai belooft de nieuwe, volledig elektrische compacte 
SUV, de KONA, nog deze zomer te kunnen leveren. De 
Nederlandse importeur licht alvast een tipje van de sluier 
op. Zoals over de actieradius: 482 kilometer volgens 
WLTP.

De KONA is volgens Hyundai de eerste volledig elektrische 
SUV die in Europa wordt gelanceerd. Hij komt er in twee 
varianten, waarvan de sterkste versie dus een actieradius heeft 
van 482 kilometer (volgens de nieuwe WLTP-richtlijnen). 
Verantwoordelijk hiervoor is een 64,2 kWh accu die thuis 
met 1 fase en 7,2 kW kan worden geladen (10 uur). Aan 
de snellader wordt de auto in een half uur voor 80 procent 
opgeladen. Hyundai zegt wereldwijd marktleider te willen 
worden op het gebied van elektrische mobiliteit. Met de 
Hyundai IONIQ-drieling en straks de nieuwe KONA Electric 
en waterstofauto NEXO kan Hyundai in 2018 meer dan 
5.500 auto’s met een groen aandrijfsysteem in Nederland 
leveren. Volgens de importeurs zijn er al 1.500 pre-orders 
voor de KONA. Daarmee is de voorraad wellicht ook al op, 
verwachten experts. De prijs van de KONA blijft onder de 
vijftig mille, belooft de Hyundai-importeur in Nederland.

Nieuwe Toyota Auris met keus uit twee hybridemotoren

Toyota kondigt een volgende fase aan in haar motorenstra-
tegie: de diesel hoort tot de verleden tijd. De nieuwe Toyota 
Auris, die volgend jaar in productie gaat, wordt leverbaar 
met de keuze uit twee hybride (HEV) motoren.
Een ‘gewone’ benzineversie blijft ook leverbaar, het is de vier-
cilinder 1.2 turbo met directe injectie met 116 pk. Ook de 1.8 
hybride (122 pk), zoals in de huidige generatie van de Auris, 
maar ook in de Prius en C-HR gebruikt, blijft bestaan. Nieuw 
wordt de 2.0L HEV aandrijflijn. Een sterkere motor dus die 
zo’n 180 pk levert. Geen diesel dus. En dat geldt straks voor 
alle modellen. Een sterke vraag naar de hybride versies van 
Toyota’s volumemodellen heeft het merk doen besluiten in 
2018 langzaam te stoppen met de levering van dieselmotoren 
in Toyota personenauto’s. Hybride Toyota modellen maakten 
vorig jaar 41 procent (406.000 exemplaren) uit van de tota-

le Europese Toyota verkopen, een stijging van maar liefst 38 
procent in vergelijking tot een jaar eerder. Ter vergelijking: 
het aandeel van dieselmotoren bedroeg vorig jaar slechts 10 
procent. In 2015 daarentegen verkocht Toyota Motor Europe 
net zoveel persoonsauto’s met een hybride aandrijflijn als met 
een dieselmotor.
Volgens Johan van Zyl, President en CEO van Toyota Motor 
Europe, heeft de keus voor hybride betrekking tot de strategie 
met betrekking tot elektrificatie van de aandrijflijnen. “Daar-
om breiden we ook het aantal hybridelijnen uit met een ster-
kere variant in combinatie met een 2,0-liter benzinemotor. De 
nieuwe Auris krijgt de primeur waarmee we tegemoetkomen 
aan de groeiende vraag vanuit consumenten.” Overigens blij-
ven de bedrijfswagens Hilux, PROACE en de Land Cruiser 
voorlopig wel leverbaar als diesel.
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CEO Armand van Veen van International Car Lease Holding

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf 

investeert volop en dat merken ze goed 

bij International Car Lease Holding (ICLH). 

De sterke groei van de laatste jaren zet 

zich onverminderd voort. Het label Van 

Mossel Autolease staat van oudsher 

dichtbij de MKB-klant in de regio – deze 

maand is ook Van Mossel Autolease 

Amsterdam officieel geopend. Het online 

leaselabel DirectLease oriënteert zich 

op een vestiging in een vierde land en 

J&T Autolease gaat zich specialiseren in 

elektrische (bestel)auto’s. CEO Armand 

van Veen over de vliegende start van 

2018, en hij blikt vooruit op… 2020.

International Car Lease Holding breidt internationaal verder uit
Elektrische (bestel)auto wordt core business J&T Autolease

Helemaal voorop liepen de leasebedrijven van ICLH niet in 
elektrische mobiliteit, moet Van Veen toegeven We hebben 
onze klanten goed kunnen helpen met hun EV vragen, maar 
het was geen speerpunt. Dat elektrificatie van wagenparken 
straks snel gaat, daar is Van Veen van overtuigd. “De grote 
hausse aan nieuwe elektrische modellen komt rond 2020 op 
de markt. Dan moet je er natuurlijk wel klaar voor staan.” 
ICLH heeft elektrische mobiliteit zelfs als core business 
betiteld. Voornamelijk J&T Autolease (8000 voertuigen) 
wordt een ‘groene’ leasemaatschappij. Om deze aanpassing 
van de positionering kracht bij te zetten is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, zijn speciale adviestools ontwikkeld. Een 
speciaal ev-team is opgericht, nieuwe mensen zijn daarvoor 
aangetrokken. En de kennis gaat zich niet alleen richten op 
personenauto’s, maar ook op elektrische bestelauto’s. “De 
uitdagingen van onze klanten liggen bijvoorbeeld op het vlak 
van de stedelijke distributie. Met een dieselbus kom je straks 
de binnenstad niet meer in. Wat zijn dan de mogelijkheden? 
We willen echt een gesprekspartner zijn op dat vlak.” Met 
het openen van de vestiging van J&T in Duitsland zijn we 
bovendien nog beter in staat om effectieve internationale 
oplossingen aan te bieden.

EV-congres
In het derde kwartaal wil ICLH voor haar klanten een 
speciaal EV-congres organiseren. Van Veen verwacht veel 
animo. Wat betreft laadinfrastructuur werkt ICLH samen 
met hooggekwalificeerde partners. Maar aangezien het 
core business moet worden, wil Van Veen vooral ook veel 
kennis zelf in huis halen. Overigens zit ICLH met zijn vele 
merkdealerbedrijven in de groep ook dichtbij de importeur c.q. 
fabrikant, wat volgens de algemeen directeur een uitermate 
gunstige uitgangspositie is.

Ook de kennis rond ‘gewone’ bestelauto’s, dus conventioneel 
aangedreven, ontbreekt veelal in de markt, weet Van Veen. 
Die geluiden krijgt hij onder andere van 40 dealerbedrijven 
en bedrijfswagencentra van Van Mossel doorheen het 
land. Bij J&T en Van Mossel Autolease zijn daarom 
speciale bedrijfswagensteams ingericht. Met Van Mossel 

Car Solutions hebben we bovendien een eigen ombouw- 
en beletteringsbedrijf. Zelfs in de shortleasevloot (3500 
voertuigen) rijden er steeds meer bestelwagens rond. Van 
Veen: “Onze dienstverlening is volledig gericht op 24/7 
inzet van dit voertuig; bestelauto’s mogen niet stilstaan. En 
als die dan onverhoopt uitvalt, hebben we een ruime keus 
aan vergelijkend materiaal. Zo hebben we met de overname 
van Leaseperformance uit Amsterdam eerder dit jaar (wat 
deze maand wordt omgetoverd tot Van Mossel Autolease 
Amsterdam…red.) veel kennis rond koel- en vrieswagens in 
huis gehaald. Die kunnen we dus nu ook inzetten voor een 
klant in elders in het land.”

Online private leaseklant
Terwijl de Van Mossel (lease)bedrijven vooral decentraal in de 
regio dichtbij de klant willen zitten, richt DirectLease zich op 
de onlineklant. Private lease is hier momenteel de groeimotor. 
Je ziet ook hier een duidelijk onderscheid in het soort klant. 
Bij DirectLease komen vooral consumenten die gewend zijn 

Geïntegreerde 

dienstverlening ICLH
International Car Lease Holding is met de labels Van 
Mossel Autolease, J&T Autolease, DirectLease, Lease 
Performance en Van Mossel Shortlease & Rent een 
aanbieder van autoleasing, verhuur en wagenparkbeheer. 
Aandeelhouders zijn De Mandemakers Groep en de Van 
Mossel Automotive Groep. Die laatste behoort tot één 
van de grootste automotive ondernemingen in Nederland. 
Onderdeel van de groep vormen autobedrijven met 
toonaangevende merken op de markt van personen- en 
bedrijfswagens, mega-occasioncentra, autoschadeherstel, 
autotechniek en financiële dienstverlening. Door de 
nauwe samenwerking tussen ICLH en de Van Mossel 
Automotive Groep biedt het klanten een geïntegreerde 
full service dienstverlening in de automarkt en daar zijn 
ze uniek in.

om online hun aankopen te doen. Met het keurmerk Private 
Lease weten ze bovendien dat ze erg goed beschermd worden. 
Een andere belangrijke groep consumenten wil de auto nog 
echt ‘voelen’ in de showroom. Dit kan natuurlijk uitstekend 
ingevuld worden door Van Mossel Autolease en de veertig 
showrooms in het land. Die interactie tussen website en 
showroom is wat het volgens Van Veen zo succesvol maakt. 
“De private leaseklant kan uitgebreide proefritten maken, 
de auto helemaal naar wens samenstellen en hun oude auto 
inruilen. En natuurlijk heeft ook Van Mossel Autolease het 
keurmerk Private Lease. 

Het concept van DirectLease is al geëxporteerd naar 
Duitsland en België. Momenteel is er een shortlist van landen 
waar DirectLease nog dit jaar moet starten. Welk landen 
dat zijn, daarover wil Van Veen nog niets kwijt. Hij ziet het 
Nederlandse leaseproduct nog altijd als goed exportproduct. 
“Wij lopen samen met het Verenigd Koninkrijk nog altijd ver 
voorop wat betreft leasing. Ik zie dan ook mooie kansen in 
het buitenland.” Met al deze investeringen wil Van Veen ICLH 
toekomstig bestendig maken. Want naast alle kansen zijn er 
natuurlijk ook de nodige uitdagingen in de leasemarkt. Van 
Veen noemt het aandeel diesels in zijn vloot bijvoorbeeld. 
Diesels raken steeds meer uit de gratie, restwaarden staan 
onder druk. Maar de schade is tot op heden beperkt; ICLH 
heeft de remarketing goed op orde: zo zijn er de veertig 
dealerbedrijven die altijd zitten te springen op jong gebruikt, 
zijn er drie mega-occasionvestigingen en is er het netwerk van 
(veiling)handelaren die zich op het buitenland richten. Van 
Veen: “Onze private leaseauto’s worden na het contract prima 
in ons eigen netwerk geabsorbeerd. Waarbij we er overigens 
niet duizenden afzetten via bijvoorbeeld een externe retailer. 
Dan creëer je je eigen probleem. Diesels gaan wat meer 
creativiteit vragen van onze remarketingafdeling. Maar daar 
zijn ze gelukkig erg goed in.” 
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Inzicht hebben en houden in de kosten 

voor ROB is voor leasemaatschappijen 

en wagenparkbeheerders absolute 

noodzaak. Niet alleen om efficiënt te 

kunnen opereren als organisatie maar 

ook om de concurrentiepositie te 

beschermen. Dat betekent dat informatie 

over prijsopgave, uren, materialen etc. 

altijd beschikbaar moet zijn.

Transparant en efficiënt
MiCheck informeert van offerte tot uitvoering

Mivar ontwikkelde daartoe MiCheck. Een informatiesysteem 
waarmee garage en voertuigeigenaar een gereedschap in 
handen hebben dat verder gaat dan het automatiseren van 
prijsopgaven of een factuur opstellen. 
“Mivar wil de Google worden voor ROB voor voertuigen en 
MiCheck is daar een onderdeel van.”

MivarGroup in het Gelderse Andelst neemt met een uitgebreide 
collectie voertuigdata, applicaties en dienstverlening 
een prominente plaats in de automotive sector in. Voor 
leasemaatschappijen en fleetowners, voor autobedrijven, 
toeleveranciers en zelfs het onderwijs beschikt Mivar over een 
suite van automatiseringsproducten en diensten dat voldoet aan 
de uiteenlopende wensen en eisen van de gebruikers. En dat 
niet alleen: de verschillende pakketten, die als componenten 
samen te bouwen zijn, getuigen ook van kennis en ervaring 
met de sectoren. 

Dat geldt ook voor MiCheck, vertelt directeur Chris Kimman: 
“Mivar kenmerkt zich door een diepe marktkennis en de 
processen die zich bij alle partijen afspelen. We hebben 
gebruikersgroepen die ons helpen om de software verder aan 
te passen, we spreken echt met monteurs in de werkplaats en 
ROB medewerkers om te zien waar de wensen liggen en hoe 
de organisatie is. Dat geeft ons een voorsprong.”

Ook met de introductie van MiCheck is Mivar niet over 
een nacht ijs gegaan, zegt Gabrielle van den Dries, Key 
Accountmanager: “We hebben een rustige, beperkte 
introductie gedaan om zo te kunnen ontdekken of er nog 
bijstellingen nodig waren. Je wilt natuurlijk een product op 
de markt brengen dat aan alle kanten klopt. MiCheck is nu 
volwassen. En heeft een enorme groeipotentie.”
Chris Kimman beaamt dat: “Dat komt omdat we weten 
waar we over praten. Daarom is het nu de tijd om MiCheck 
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.”

Dat Kimman en zijn team weten waar ze over praten, wordt 
helder en duidelijk uit de presentatie van het systeem. Breed en 
uitgebreid is in dit geval een understatement; de functionaliteit, 
de informatievoorziening, de gebruikersvriendelijkheid in 
combinatie met de talloze mogelijkheden zijn ongekend. 

Die compleetheid, zonder complexiteit, heeft een belangrijk 
doel, vertelt Gabrielle van den Dries: “Namelijk: de ROB-
medewerker van de leasemaatschappij of wagenparkbeheerder, 
direct informatie kunnen bieden over de kosten van ROB. 
Inzicht in de kosten, zodat er snel besloten kan worden over 
de werkzaamheden. Maar ook om te controleren of de juiste 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Aan de andere kant is er 

de garagehouder, die zich kan onderscheiden met MiCheck 
door een transparante offerte aan te bieden. Het is naar 
beide partijen effectief en efficiënt. En inderdaad, het is een 
controlemiddel, want vertrouwen is goed maar controle is 
beter.”

Overigens wil daar niet mee gezegd zijn dat er een negatieve 
benadering is, vervolgt Kimman: “Nee, als Mivar zijn wij 
objectief, onafhankelijk en neutraal en dat geldt ook voor onze 
software. Maar er zijn situaties waar MiCheck extra nuttig is. 
Bijvoorbeeld omdat het signaleert dat een bepaalde reparatie 
niet naar de eigenaar moet worden gefactureerd omdat het een 
recall betreft van de autofabrikant. Die informatie levert het 
systeem automatisch.”

Zoals gezegd is de hoeveelheid informatie die MiCheck 
biedt, bijna teveel om op te noemen. Als  multi-merk 
softwareplatform biedt het alle gangbare technische en 
financiële reparatie-, onderhouds- en bandeninformatie vanaf 
het moment dat een voertuig de weg op gaat en gedurende 
de technische levensduur. Met als basis het kenteken ziet 

MiCheck of het gaat om een prijsopgave voor een particulier 
of een onderhoudsaanvraag voor een leasemaatschappij of 
fleetowner. SLA-afspraken kunnen worden ingevoerd, de 
papierstroom wordt gereduceerd, controle op werkzaamheden 
op basis van fabrieksonderhoudsintervallen en referenties, er 
is extra technische informatie voor de werkplaats en er wordt 
automatisch een lijst met benodigde onderdelen gegenereerd 
inclusief de prijzen. Kimman: “Het wordt zelfs mogelijk 
om online in het magazijn van de leveranciers te kijken of 
onderdelen op voorraad zijn.”
MiCheck is gebaseerd op het SaaS-concept: een cloudoplossing 
die de gebruiker automatisch ontslaat om zelf het initiatief 
te nemen tot updates of zich zorgen te moeten maken over 
betrouwbare back-ups van de data en informatie. 

Dankzij MiCheck voor garages en voor leasemaatschappijen 
en fleetowners, wordt de informatievoorziening doelmatig 
en transparant. ROB-medewerkers krijgen snel en indien 
gewenst, tot in detail inzicht in de samenstelling van de offerte 
en de kosten. Bovendien wordt er per auto een overzichtelijk 
dossier opgebouwd en er kan op basis daarvan ook in de 
toekomst beter gefundeerd worden besloten over het ROB. 
Gabrielle van den Dries: “Voor ROB-medewerkers is het 
lastig om alle expertise van alle merken en modellen paraat  
te houden. Die expertise zit nu in MiCheck en wordt telkens 
aangevuld en geactualiseerd. Alles is er in terug te vinden.”

Chris Kimman tot slot: “MiCheck is in dat opzicht een 
enorme database. Het is ons streven om de Google van ROB 
voor voertuigen te zijn. Data, workflow, technische kennis en 
overige informatie.”
Een kennismaking met MiCheck van Mivar is zeer zeker 
de moeite waard. Dat kan ook want onder leiding van 
Gabrielle van den Dries is er een salesteam dat MiCheck 
bij de fleetowners, leasemaatschappijen, ketens en garages 
presenteert. Want ook in dit geval geldt zeker: zien is geloven. 
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Vink Kunststoffen heeft ‘beste autoregeling 2017’Bestelauto Expo breidt uit 

met online nieuws- en 

kennisplatform

In de aanloop naar de tweede editie van het vakevenement 
Bestelauto Expo op 13 en 14 november in Expo Houten, 
is vandaag het nieuwe online platform live gegaan met 
nieuws, achtergronden, bestelautotests, videoverslagen en 
zelfs een chatfunctie. Organisator Patrick van Tilburg van 
EXPOMotion wil www.bestelauto-expo.nl laten uitgroeien 
tot een breed nieuws- en kennisplatform voor de volledige 
bestelautosector.

Van Tilburg organiseerde in oktober 2017 de eerste Bestelauto 
Expo, een vakbeurs specifiek gericht op 
bedrijfswagens. Daar kan de bezoeker niet alleen 
de merken met elkaar vergelijken, maar óók de hele 
markt eromheen: van bedrijfswageninrichters tot 
de nieuwste bandentechnologie, van telematica 
tot remarketing. “Een dergelijk breed aanbod 
van producten en diensten gericht op LCV 
krijg je niet op de horeca- of bouwbeurs, waar 
tegenwoordig ook veel bestelwagens te zien zijn. 
Geen zzp’er of mkb’er neemt een beslissing over 
een voertuig als die hem toevallig tegenkomt. 

Laat staan een fleetowner.”
De eerste editie van de beurs was succesvol 
al moet de organisatie nog hard werken aan 
bekendheid en meer bezoekers. Daarom is nu 
de ‘tweede stap’ genomen: de beurs wordt 
uitgebreid met een breed (online) platform. Met 
vooral aandacht voor nieuws en achtergronden. 
Later dit jaar volgen nog een aantal ‘stappen’ 
voor met name de deelnemers aan de beurs en 
het online  platform. De markt is er rijp voor, 
meent Van Tilburg. De bestelautoverkopen 
trekken aan, leasemaatschappijen storten zich 
massaal op deze groeimarkt en ontwikkelingen 
als elektrisch rijden dringen nu ook snel door 
in de bestelautomarkt. “Allemaal zaken die het 
interessant maken voor de kopers.”

Nieuwe redactie
Om het nieuws- en kennisplatform verder te 
ontwikkelen, hebben zich drie ervaren krachten 
aangesloten bij Bestelauto Expo. Het zijn Jasper 
Engel, bedrijfswagenexpert en auteur van het 
standaardwerk in de markt: de Bedrijfswagen 
Omnibus, Jeroen Ekeler, bestelautojournalist 
voor onder andere AutoWeek en Bart Luteijn, 
specialist op het gebied van fleet en leasing en 
uitgever van onder andere TrendsinAutoleasing. 
Van Tilburg: “Bij elkaar hebben we decennia 
ervaring in de (bestel)autowereld en op het 
gebied van uitgeven. Het is een mooie club; 
de doelen om te komen tot een marktleidend 
event én platform liggen hoog. We hebben de 
markt mee, maar veel belangrijker: de markt 
heeft behoefte aan goede informatie rondom 
bedrijfsauto’s. De zakelijke consument kwam er 
wat dat betreft bekaaid vanaf. Tot nu toe dan.”

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft de autorege-
ling van kunststoffenbedrijf Vink Kunststoffen gewaar-
deerd met een rapportcijfer 8,6. Het heeft daarmee de 
VZR-oorkonde Beste autoregeling 2017 ontvangen.
De Vereniging zegt jaarlijks meer dan 100 verzoeken te 
krijgen om de autoregeling te controleren. Zo’n regeling wordt 
vervolgens op 5 categorieën en op 30 verschillende punten 
beoordeeld. Indien van toepassing, komt er een voorstel 
voor verbetering. Volgens VZR is een dergelijke check nodig 
omdat een autoregeling een onderbelicht onderdeel is van 
een arbeidsvoorwaardegesprek. De werknemer tekent de 
autoregeling vaak blindelings en realiseert zich niet altijd wat 
de consequenties zijn als hij/zij bijvoorbeeld schade rijdt of 
uit dienst treedt.

Afkoopregeling
Voor VZR is een goede autoregeling er één die vanuit goed 
werkgeverschap is opgesteld . Dat houdt in: een evenwichtige 
en eerlijke autoregeling. “Regelmatig zien we auto-regelingen 
die geschreven zijn vanuit het perspectief van de werkgever, 
waarbij de werkgever kosten wil besparen door deze door te 
belasten aan de werknemer.” aldus Joeri van Dam van VZR. 
De club heeft eerder het keurmerk OK Autoregeling opgericht. 
Hiermee moet de werkgever naar zijn huidige en toekomstige 
werknemers bevestigen dat hij een eerlijke autoregeling 
aanbiedt. De regeling van Vink Kunststoffen kreeg vorig jaar 
het hoogste cijfer. Punten zoals eigen bijdrages, eigen risico’s 
en afkoopregelingen bij uitdiensttreding zijn bij dat bedrijf 
eerlijk geregeld, aldus VZR.
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De grens van 1000 gebruikers is inmiddels 

ruim gepasseerd en 13 fleetowners maken 

er inmiddels gebruik van: ALD heeft haar 

platform ALD choice vernieuwd waardoor 

er een groter aanbod van leaseauto’s 

(ook EV’s) door meer gebruikers kunnen 

worden gedeeld. Volgens ALD-directeur 

Jeroen Kruisweg een teken dat ‘nieuwe 

mobiliteit’ geen push meer nodig heeft.

ALD choice is te vergelijken met een virtuele showroom 
met een grote diversiteit aan auto’s, nieuw en gebruikt, in 
diverse maten, types en uitvoeringen. Het aanbod in de 
showroom wordt, in tegenstelling tot traditionele lease, door 
de leasemaatschappij bepaald. Een keer per kwartaal krijgen 
de choice-klanten via een ‘user board’ de mogelijkheid om 
een kwartaalmodel te selecteren. Dat alles met een druk op 
de knop, verduidelijkt Kruisweg. “De processen aan de 
achterkant zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat onze 
mensen tijd hebben voor de klant.”

Met dat laatste wil ALD Automotive zich verder gaan 
onderscheiden in de markt. Tijd voor de klant, ofwel meer 
tijd voor de adviesrol van de leasemaatschappij. Want 
in het ontwerpen van brede mobiliteit ziet Kruisweg de 

ALD Automotive proeftuin voor innovaties in mobiliteit 
Nieuwe mobiliteit gaat vleugels krijgen

grootste kansen. Daarbij focust ALD zich ook nadrukkelijk 
op bedrijven waar het niet alleen draait om de leaseauto’s. 
Kruisweg: “Werknemers komen op de fiets of per ov om de 
files te vermijden. Deelauto’s inzetten kan dan een goede 
oplossing zijn; een oplossing voor zowel de werkgever als 
de werknemers. Dat kunnen weer elektrische deelauto’s 
zijn. Waarbij de hardware, dus de auto, zelf niet zo spannend 
is. Maar wij bieden turn-key oplossingen. Want bij al die 
oplossingen zijn er veel operationele uitdagingen, waar wij als 
leasemaatschappij goed in zijn. Misschien leveren we er straks 
wel elektriciteit bij? Of zonnepanelen?”

Smart mobility platform
Niet dat de leasemaatschappij in de productie van zonnepanalen 
gaat, benadrukt de directeur. Het gaat erom dat iedere partij 
waarde inbrengt in de hele keten. Waarbij dus zoveel mogelijk 
samengewerkt moet worden. Er bestaat tenslotte tegenwoordig 
niet één bedrijf die de ultieme oplossing heeft. Het zijn 
allemaal deeloplossingen voor een brede waaier bedrijven die 
allemaal weer hun eigen specifieke mobiliteitsvragen hebben. 
Volgens Kruisweg is het noodzakelijk dat de markt, waaronder 
de fabrikanten, leasemaatschappijen en techbedrijven, de 
mobiliteitsontwerpen mogelijk maakt. “Je moet daarin 
partner willen zijn waarbij iedere afzonderlijke speler waarde 
inbrengt aan de keten. Gelukkig zit samenwerken in ons 
DNA.” Zo gaat ALD samen met Microsoft een smart mobility 
platform ontwikkelen voor duurzame, slimme mobiliteit. 
Daarbij moeten we denken aan autodelen, flexibele mobiliteit, 
nieuwe betaalmogelijkheden en telematica. De samenwerking 
is het begin van wat een proeftuin voor toekomstgerichte 
mobiliteit moet worden. Het is gebaseerd op de expertise van 
cloud-technologie en de Artificial Intelligence-oplossingen 
voor connected cars van Microsoft. ALD Automotive zorgt 
voor specifieke markt- en leasekennis. Het is overigens een 
internationaal project maar ALD Automotive Nederland moet 
een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en het testen 
van de nieuwe diensten. “De Nederlandse vestiging is binnen 
de ALD-groep een proeftuin voor innovaties als het gaat over 
flexibele en multimodale mobiliteit”, aldus Kruisweg.

Conciërgediensten
Een ander, net afgerond experiment ging over zogenaamde 
conciërgediensten. Daarbij kreeg een geselecteerd aantal 
leaserijders iedere ochtend bijvoorbeeld persoonlijk advies 
omtrent weer en verkeer. Mocht het buiten bar en boos zijn, 
dan was het wellicht tijd voor een thuiswerkdag? Of als 
het weer en de agenda het toeliet: misschien eens met de 
e-bike naar het werk? Kruisweg: “Na drie, vier weken zie 
je het mobiliteitsgedrag van de werknemer veranderen. Het 
automatisme om altijd weer die auto in te stappen, verdween. 
Mooi om te zien. Natuurlijk is zo’n 1 op 1 adviesdienst in 
het echt veel te duur, maar je zou het misschien kunnen 
automatiseren?”

Onlangs wel uitgerold is de video-instructie ‘Video at 
every Step’, die iedere (private) leaserijder krijgt, met 
informatie over bijvoorbeeld de start en beëindiging van 
een leasecontract, een schadegeval of onderhoudsbeurt. 
Het moet de klantbeleving vergroten. Het zijn, volgens de 
directeur, allemaal voorbeelden om aan de klantvraag anno 
2018 te voldoen. Want die is duidelijk aan het veranderen, 
merkt men bij ALD. Nieuwe mobiliteit had lang een push 
nodig, zoals Kruisweg omschrijft. ALD had jaren geleden 
bijvoorbeeld al een zevenwielen-leasecontract, een auto 
inclusief 3-wielige scooter. Grote aantallen werden er niet 
mee gescoord. “Nu zetten we steeds meer e-scooters in, vooral 
voor binnenstedelijke bedrijven of – distributie. Voorbeeld van 
het belang van samenwerken daarbij – of eigenlijk hoe het niet 
moet: we hadden veel moeite om de scooters te verzekeren. 
Geen verzekeraar die zijn vingers eraan wilde branden. Het 
paste niet in de modellen, men had er geen ervaring mee. Als 
je als branche niet aan de marktvraag kan voldoen, ben je 
zeker niet goed bezig. Gelukkig hebben we het uiteindelijk via 
onze eigen verzekeraar opgelost. Nu nog de fiscus mee – en 
dat gaat gebeuren - en dan krijgt nieuwe mobiliteit vleugels. 
Daar ben ik van overtuigd!”

“De Nederlandse vestiging is binnen 
de ALD-groep een proeftuin voor 

innovaties als het gaat over flexibele 
en multimodale mobiliteit”

Jeroen Kruisweg, algemeen directeur ALD Automotive Nederland
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Een nieuwe ster aan het private lease 

firmament: Santander Consumer Finance. 

Hoewel nieuw? De financieringsmaat-

schappij biedt al 20 jaar consumenten-

financieringen en financial leaseproducten 

aan. Private lease ontbrak eigenlijk nog. 

Maar de (Europese) deal met een grote 

service provider en het feit dat Santander 

Consumer Finance de hele lifecycle van een 

auto kan financieren, maakt het bijzonder; 

voor afnemer én aanbieder. Andrew File, 

marketeer Automotive van Santander Con-

su mer Finance, legt uit.

De deal is nog maar net rond, het aanbod van private 
leaseauto’s staat sinds een kleine maand online. De eerste 
aanvragen druppelen binnen. Waarbij opmerkelijk genoeg veel 
aanvragen voor grotere, C-segment auto’s, licht Andrew File 
toe. “Waarbij de aanvragen heel vaak ’s avonds laat worden 
gedaan. Of tussen elf en één, dan zien we ook zo’n piek.”

Santander Consumer Finance heeft het hele aanvraagproces 
geautomatiseerd; van het uitzoeken van de auto tot het 
aanbieden van het contract. De auto’s worden geleverd 
en onderhouden door het servicenetwerk van haar service 
provider. Niet alleen in Nederland, maar in alle Europese 
landen waar het bedrijf actief is. De combinatie van twee 
van dergelijke grote automotive spelers moet altijd de beste 
inkoopcondities garanderen – en dus scherpe tarieven. “Als 
je niet in de top3 eindigt van auto’s die met elkaar worden 
vergeleken, doe je nauwelijks mee”, aldus File. “Waarbij 
we overigens wel in de voorwaarden extra garanties bieden, 
naast die van het Keurmerk Private Lease, die we uiteraard 
ook voeren. Zo is bij ons een verzekering tegen bijvoorbeeld 
ontslag, overlijden en scheiding bij ons altijd standaard. De 
consument is bij ons prima beschermd.”

Voorraad van autobedrijven
Santander Consumer Finance is echter (nog) niet zozeer bij de 
consument bekend, maar meer bij het dealerbedrijf waar het 
al jaren met succes consumenten en zakelijke (financial lease) 
financieringen aanbiedt. Daarin is het bedrijf groot geworden; 
het biedt in 13 landen via 112.000 partners de financieringen 
aan. Daarbij hoort ook voorraadfinanciering. 

Santander Consumer Finance Benelux stapt in private lease 
“Met private lease erbij financieren we de hele lifecycle van een auto”

Dat ‘lijntje’ met het dealerbedrijf wordt nu verstevigd met 
private lease. Nog dit jaar moet het systeem live gaan waarbij 
autobedrijven hun eigen voorraad als private lease kunnen 
gaan aanbieden. Een forse operatie, benadrukt File. “Om 
een grote bulk van dezelfde scherp ingekochte auto’s als 
private lease aan te bieden, is redelijk makkelijk. Je kunt de 
afschrijving goed inschatting, weet de ROB-cijfers en de 
restwaardes. Maar dealers hebben een voorraad van allemaal 
afzonderlijke auto’s, met afzonderlijke specificaties en opties. 
Om die goed te calculeren en er een competitief private lease 
prijskaartje aan te hangen, dat is de uitdaging.”

Ook die voorraad van autobedrijven wordt als private 
leaseaanbod volledig geautomatiseerd in de portals 
aangeboden. Private lease heeft optimale processen ‘aan 
de achterkant’ nodig om competitief te blijven. Iets wat 
grotere partijen doorgaans beter op orde hebben dan kleinere 
aanbieders. Santander Consumer Finance heeft met haar 
service provider feitelijk de gehele customer journey van 
een klant geautomatiseerd. Santander Consumer Finance 
voegt daar nu eigenlijk een dimensie aan toe, wat voor het 
autobedrijf en klant gunstig moet uitpakken. File: “Met private 
lease kunnen we nu de hele lifecycle van een auto financieren. 
Want die private leaseauto komt op een gegeven moment 
weer op de markt, wellicht in de voorraadfinanciering van 
een dealerbedrijf. Vervolgens wordt die als occasion met een 
consumentenfinanciering weer verkocht. De auto wordt op die 
manier zijn hele leven bij ons gefinancierd, waar uiteindelijk 
het autobedrijf ook de vruchten van plukt.”

Santander Consumer Finance als een soort one-stop-shop 
model voor autofinancieringen - inclusief private lease. 
Dat laatste noodzakelijk omdat de klant er in de showroom 
daadwerkelijk naar vraagt. Wat niet zegt dat het altijd de beste 
optie is, stelt File. Maar nu kan de verkoper in de showroom 

het hele spectrum van financieringen en lease leveren en 
daarmee de klant voorzien van gedegen advies. File: “Soms 
kan een ‘gewone’ financiering beter uitpakken voor een klant 
dan private lease. Of omgekeerd. Hoe dan ook, het autobedrijf 
heeft er weer een instrument bij om de klant te bedienen én 
om de auto een autoleven lang te voorzien van financiering. 
Waarbij het autobedrijf uiteindelijk ook is verzekerd van 
aftersalesomzet uit onderhoud en schade.” 

Bedrijfswagens houden financial 
lease bij Santander Consumer 

Finance ‘groot’
Santander Consumer Finance is in 2003 opgericht door 
Santander Groep, de vierde grootste bankgroep ter wereld 
op basis van winst. Het bedrijf levert service aan 102 
miljoen klanten in tien kernmarkten. De tak Consumer 
Finance is in 13 landen vertegenwoordigd en biedt 
financiële dienstverlening via meer dan 112.000 partners, 
voornamelijk autobedrijven. In Nederland ondersteunt 
Santander Consumer Finance vanuit Utrecht al ruim 
20 jaar automotive bedrijven met een breed pakket aan 
financiële diensten. Private lease is dus nieuw, financial 
lease niet. En dit laatste product blijkt door de jaren heen 
het meest constante te zijn van Santander Consumer 
Finance. Waarbij de laatste tijd er zelfs weer een kleine 
groei zit in de aanvragen. Voornamelijk veroorzaakt door 
de aantrekkende economie die een boost geeft aan de 
bestelautoverkopen. File: “Financial lease van Santander 
Consumer Finance biedt maatwerkoplossingen tegen 
gunstige voorwaarden. En men kan zelf (schade-) 
reparaties, onderhoud en vervanging van bepaalde 
onderdelen regelen. Dat weten ondernemers blijkbaar te 
waarderen.”

“Als je niet in de top 3 eindigt 
van auto’s die met elkaar worden 

vergeleken, doe je nauwelijks mee”
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Het ‘zegeltjes sparen’ bij de pomp keert 

terug! Alleen niet bij iedere getankte 

liter, maar juist bij iedere liter die níet 

of goedkoper is getankt. En dan geen 

plakzegels maar virtuele, genaamd 

LoveLoyals. Incentiveprogramma’s voor 

zuiniger rijden zijn er al in de markt – 

leiden doorgaans al vrij snel een kwijnend 

bestaan – maar leasemaatschappij 

Autoplanning komt nu met een interactief 

2.0 systeem. Waar de berijder iets aan 

heeft, maar uiteindelijk ook de werkgever. 

Nog deze maand mei ontvangen de eerste 800 leaserijders van 
Autoplanning uit Almere niet alleen een gepersonaliseerde 
mail in hun mailbox maar op hun bureau ook een starterskit 
van Challenge Lease. Daarin uitleg over het systeem, hun 
nieuwe Challenge Lease Tank Card (powered by Travel Card) 
en een eerste cadeautje. Het geheel smaakvol verpakt in de 
frisse ‘look & feel’ van het hele interactieve Challenge Lease-
programma en de zogenaamde LoveLoyals die daarmee 
kunnen worden verdiend. Die virtuele zegels kunnen worden 
verzilverd in een aparte shop. Over dit concept is nagedacht, dat 
kan je meteen zien. Het is mede-ontwikkeld door RegoParcis, 
ervaringsspecialist in besparings- en beloningsprogramma’s. 
Maar ook Autoplanning heeft er maanden aan voorbereiding 
ingestoken. Eigenlijk zit er ook jaren aan leergeld in, benadrukt 
commercieel directeur Richard Vos van Autoplanning. Want 
Autoplanning had 8 jaar geleden al het incentiveprogramma 
Challenge Lease. “Maar dat bleek, zoals zoveel bestaande 
programma’s in de markt, niet goed van de grond te komen. 

Autoplanning start met incentiveprogramma 2.0: Challenge Lease
“Wij doen zaken rechtstreeks met de leaserijder”

Het was ook te ingewikkeld, waarbij de rapportages vooral 
de wagenparkbeheerder bij onze klant bereikte. In dit nieuwe 
systeem doen we zaken rechtsreeks met leaserijders.”
Efficiënt rij- en tankgedrag 

Dat laatste mag inderdaad bijzonder heten. Doorgaans worden 
incentivesprogramma’s top down benaderd. Op de berijdersapp 
kan de leaserijder het vervolgens allemaal volgen. Een app die 
in het begin van zo’n programma nog vaak wordt gebruikt, 
maar al snel in de vergetelheid belandt. “Wij richten ons echt 
op de berijder, vragen de werkgever ook niet om toestemming. 
Hoewel die laatste wel inzicht krijgt in de prestaties. Maar het 
is de leaserijder zelf die uiteindelijk bewust moet worden van 
de kosten van een leaseauto. We vragen de leaserijder ook 
echt om een inspanning, in eerste instantie vooral om zijn of 
haar kilometerstanden te valideren. Dat kan gemakkelijk in de 
app. Daarop kan je ook zien hoeveel brandstof er eventueel is 
bespaard sinds de laatste tankbeurt. Een tanklocator attendeert 
de berijder automatisch op de meest voordelige tankstations 
die op de route liggen. Tanken leaserijders daar, dan worden 
zij hiervoor beloond met LoveLoyals.”

Het programma beloont dus efficiënt rij- en tankgedrag. 
Het systeem rekent de besparingen uit op basis van de 
kilometerstanden die de leaserijder naar waarheid moet 
invoeren. Op deze manier streven leaserijders naar een zo laag 
mogelijk verbruik, is de gedachte. Bewust is ervoor gekozen 
om niet bestraffend op te treden; dat werkt volgens Vos niet. 
Stimuleren op een positieve manier. Waarbij de cadeaus door 
ons ook echt met zorg worden uitgezocht. “Het zijn geen 
spullen die we met duizenden tegelijk zo goedkoop mogelijk 
inkopen. Er wordt zorg aan besteed en ook nog eens mooi 
verpakt.”

Gamification
Hoewel Vos het zegt spannend te vinden hoe leaserijders er 
deze maanden op zullen reageren, denkt hij al na over de 
volgende fase. Bijvoorbeeld om interne competities ermee op 
te zetten of andere gamification elementen. En wellicht kan 
Challenge Lease straks ook worden gebruikt door leaserijders 
van andere leasemaatschappijen. Maar dat is voor later; eerst 
moet het programma goed staan, benadrukt Vos. De voordelen 
zijn evident, het programma kost de berijder of bedrijf niets. 
Die laatste kan overigens wel besparen: Vos heeft uitgerekend 
dat de besparing 240 euro per jaar per auto kan bedragen. Dat 
heeft een pilotproject uitgewezen. Een bedrag dat overigens 
misschien wel kan verdubbelen als er veel plug-hybrides 
in het park rondrijden. Daarvan heeft Autoplanning, als 
leasemaatschappij die zich vooral op het MKB richt, er genoeg 
van rondrijden. “Berijders van een PHEV kunnen flink scoren 
met dit programma, is onze verwachting. Misschien wordt 
ook wel duidelijk dat hij of zij in de verkeerde auto rondrijdt. 
Dat op een leuke manier inzichtelijk maken, in plaats van 
meteen dat gemopper op PHEV-rijders, daar is Challenge 
Lease uitermate geschikt voor.”

20-jarig jubileum voor 

groeiend Autoplanning
Autoplanning is een middelgrote particulier leasebedrijf 
dat dit jaar 20 jaar bestaat. Het park is zo’n 2.100 
voertuigen groot, de groei zit er anno 2018 goed 
in. Private lease blijkt ook hier een aanjager van de 
registratie, de leasemaatschappij werkt daarbij samen 
met enkele importeurs en haar dealerbedrijven. Volgens 
Richard Vos is de zakelijke klant van Autoplanning vooral 
op zoek naar persoonlijk contact. “De klant wil niet alles 
online afhandelen zoals dat gebruikelijk is bij grote 
leasemaatschappijen. Bij vragen hoeft men niet drie of 
vier loketten langs. Al onze ervaren krachten hebben altijd 
het ‘totale plaatje’ voor zich als ze met een klant bezig 
zijn.” De introductie van Challenge Lease moet kleur 
geven aan het 20-jarig jubileum. Vos: “De boodschap dat 
verantwoord rijden loont mag niet vaak genoeg worden 
benadrukt. Voor het milieu, de portemonnee, maar ook 
voor de eigen veiligheid.”
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ASN Groep groeit tegen marktverwachting in
“Minder schade door slimme technologie? Wij zien het (nog) niet!”

Capaciteit en de snelle technologische 

ontwikkelingen in de auto blijven bijbenen. 

Peter Hubregtse, algemeen directeur van 

schadeherstelketen ASN Groep, is stellig 

als hem gevraagd wordt naar zijn huidige 

uitdagingen. Capaciteit omdat het in de 

keten druk is, daar waar vijf jaar geleden nog 

werd voorspeld dat de schademarkt flink zou 

inkrimpen. Maar ondanks alle technologie 

in de auto – uitdaging nummer twee – blijft 

de schadestroom doorgaan. Hubregtse 

over het ‘piepjes-moe’ zijn van leaserijders, 

schadepatronen en hun eigen data-analist.

Van een ronduit pessimistische markt vijf jaar geleden 
doorgroeien naar een bedrijf dat volop investeert en een 
gezonde groei laat zien. Het eerste kwartaal van dit jaar gaat 
het helemaal crescendo met de keten ASN, bestaande uit meer 
dan zeventig vestigingen. Het kan verkeren in de schademarkt. 
Natuurlijk zijn schadeherstelbedrijven afhankelijk van externe 
factoren: een flinke storm met hagelbuien, zoals eind vorig 
jaar, leggen de bedrijven geen windeieren. En de smartphone 
in het verkeer, volgens sommige onderzoeken inmiddels goed 
voor een kwart van de aanrijdingen, zorgt ook voor een gestage 
groei aan schades. De voorspelling van jaren geleden dat door 
de steeds slimmere techniek in auto’s er geen aanrijdingen 
meer zullen zijn, daar is anno 2018 nog niets van te merken. 
Hubregtse: “Vooral de jongere (lease)auto’s, het leeuwendeel 
van ons bezoek, zit vol met achteruitcamera’s met piepjes en 

al. Toch blijft men bij het parkeren tegen die boom aanrijden. 
Mensen lijken wel piepjes-moe. Of moeten nu én in de spiegels 
kijken én in de camera, wat wellicht teveel is”.
Hubregtse is dan ook redelijk nuchter als het gaat over de 
effecten van alle nieuwe veiligheidssnufjes en al helemaal 
over de zelfrijdende auto. Of hij het met zijn 50 jaar nog gaat 
meemaken? Maar ondertussen heeft zich wel een neveneffect 
voorgedaan van het pessimisme in de markt van weleer. 
Het is moeilijk om aan goed gekwalificeerd personeel te 
komen. “Het personeel wordt schaars. Dat gaat uiteindelijk 
kostenverhogend werken.”

Eenzijdig ongeluk
Daar staat tegenover dat de processen bij ASN steeds efficiënter 
worden ingericht. Ook daarin is de laatste jaren geïnvesteerd. 
Bij ASN loopt zelfs sinds kort een data-analist rond. Die 
richt zich voornamelijk op het analyseren van alle data die 
het bedrijf verzameld. Zo wordt in eerste instantie vastgelegd 
wat voor een soort schade het betreft: bijvoorbeeld storm- of 
inbraakschade of een schade na een eenzijdig ongeluk. In 
totaal heeft ASN zo’n 25 categorieën gedefinieerd. “Bij de 
vestigingen zien we vervolgens het percentage schadeauto’s 

afkomstig van iedere klant. Ook zien we hoeveel percentages 
van een bepaald merk er op een bepaalde vestiging komen. 
Als je dat allemaal combineert met de aard van de schade, 
weet je exact wat het schadebedrag gaat worden. Zo kan je 
ook schadepatronen van een klant inzichtelijk maken of van 

een merk of van bepaalde modellen. Die analyse kan echt heel 
diep gaan”, aldus Hubregtse.
Die analyses worden hoofdzakelijk gebruikt om het eigen 
proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar de klant kan de 
gegevens ook gebruiken. Fleetowners met een eigen wagenpark 
kunnen het gebruiken om bijvoorbeeld schadeherstelkosten 
en prijzen van onderdelen van de verschillende merken met 
elkaar te vergelijken. Ook leasemaatschappijen kunnen daar 
hun forecast op baseren. Hubregtse: “Onze klanten doen 
er verstandig aan om dergelijk analyses serieus te nemen. 
Schadeonderdelen worden immers steeds duurder, kijk naar 
LED-lampen of matrix gestuurde koplampen. Dan praat je niet 
meer over een paar honderd euro maar over meer dan duizend 
euro. Die trend naar duurdere onderdelen zal zich doorzetten. 
Dat heeft allemaal gevolgen voor het schadebedrag. De 
consumentenprijs van een auto zou minder leidend moeten 
zijn, je kan beter kijken wat er allemaal in de auto zit en hoe 
hoog de reparatiekosten zijn.”

Rapportcijfer
Een andere belangrijke datastroom binnen ASN is die van de 
klanttevredenheid. Jaren geleden is hierop ingezet waarbij 

de cijfers en de reviews van klanten openbaar werden gezet. 
Het gemiddelde rapportcijfer kwam al vrij snel op een mooie 
8,5. Volgens Hubregtse is het altijd zaak om de processen 
continu te verbeteren: het moet sneller, klantvriendelijker, 
beter. Ofwel: het cijfer 9 moest worden geslecht. “Maar dat 
bleek niet eenvoudig; je zit dan echt op details. Waarbij de ene 
klant aangenaam verrast is dat we de auto standaard wassen 
bij aflevering terwijl de andere opmerkt dat er nog druppels 
van de wasbeurt zitten op de auto. Maar eerder dit jaar is de 9 
nu gehaald. Daar zijn we enorm trots op. De beste kwaliteit, de 
hoogste klanttevredenheid en alles tegen de beste prijs. Daar 
win je ‘heel ouderwets’ uiteindelijk de wedstrijd mee.”

ASN Groep gaat voor 
duurzaam ‘voor gevorderden’
ASN Groep heeft dit jaar als eerste schadeketen de 
nieuwe MVO-module van de stichting Duurzaam 
Repareren geïntegreerd voeren. De MVO-module biedt 
een kader aan bedrijven die verdergaande stappen op 
de MVO-ladder willen zetten. Een certificaat ‘voor 
gevorderden’ noemt stichting Duurzaam Repareren 
de nieuwe extra MVO-module bovenop de bestaande 
duurzaamheidscertificering. Met die module worden 
bedrijven getoetst op maatschappelijk relevante 
onderwerpen, zoals sociale aspecten, discriminatie, 
klachtenregeling, eerlijk zakendoen, eerlijke marketing 
en medewerkersbeleid. De eisen zijn gebaseerd op 
ISO26000 en door het College van Deskundigen, 
waarin de ANWB, leasemaatschappijen en verzekeraars 
zitting hebben, toegesneden op de autobedrijven en 
schadeherstellers.

“De consumentenprijs van een auto moet minder leidend worden, 
je kan beter kijken wat er allemaal in de auto zit 

en hoe hoog de reparatiekosten zijn”
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CEO NewMotion: geef 29 cent onkostenvergoeding per gereden elektrische kilometer!
De (hobbelige) weg naar een volwassen EV-markt

Begonnen op de bovenste zolderetages van een grachtenpand 
in hartje Amsterdam, is NewMotion in amper een paar jaar 
tijd uitgegroeid tot een van Europa’s grootste aanbieders 
van elektrische laadpunten (zie kader). Het grachtenpand 
is verruimd voor een ruim onderkomen even buiten het 
centrum van de hoofdstad. De beginjaren van het bedrijf 
heeft de huidige CEO niet meegemaakt. Wel kent hij de 
nukken van een markt in transitie, zoals die er nu zijn in de 
mobiliteitsbranche. Zuidema komt uit de telecommarkt die 
een complete transitie heeft ondergaan sinds iedereen thuis 
internet en Wifi heeft. “De komst van internet en de kastjes 
die daarvoor in huizen moesten worden geplaatst, heeft in de 
telecommarkt destijds duidelijk gemaakt dat je de processen 
aan de achterkant ongelooflijk goed moet organiseren en 
structureren. Daarbij blijkt zo’n nieuwe techniek altijd weer 
complexer dan je aanvankelijk denkt. En niet onbelangrijk: je 
komt bij de mensen thuis. Klantvriendelijkheid moet daarbij 
ook gegarandeerd worden.”

Vijf tot zeven jaar
Zuidema is als CEO van een bedrijf dat laadoplossingen 
biedt overigens opmerkelijk nuchter over de groei van 
elektrische mobiliteit. Dat het er gaat komen, is duidelijk. 
Dat bedrijven er veel aan kunnen hebben, staat ook als 
een paal boven water. Maar dat het allemaal van vandaag 
op morgen gebeurt, zal zeker niet het geval zijn. Het hele 
ecosysteem van autofabrikanten moet immers op de schop. 
“Veel toeleveranciers van autofabrikanten worden overbodig, 
met nieuwe moet worden samengewerkt. Dat heeft tijd nodig. 
Tesla kan goed een elektrische auto ontwerpen, maar heeft 
moeite met de schaalbaarheid. Dat laatste is vanouds het 
sterke punt van gevestigde autofabrikanten. Maar ook die 
moeten hun productielijnen aanpassen; dergelijke transities 
duren zeker vijf tot zeven jaar. Bedenk daarbij dat de auto-
industrie eigenlijk pas 12 maanden geleden aan de omslag is 
begonnen.”

Ook Zuidema wacht al enige tijd op de levering van zijn 
bestelde elektrische Opel Ampera-e. De auto die vorig jaar 
al aan het grote publiek werd voorgesteld, maar waarvan 
ook daar de (massa)productie hapert. Timing is belangrijk 
in de markt van laaddiensten, zegt Zuidema. Je moet niet te 
ver vooroplopen met de (voor)investeringen maar zeker ook 
niet te laat zijn. “In Nederland lopen we voorop wat betreft 
laadinfrastructuur. Wat dat betreft zijn we klaar voor een 
hausse aan nieuwe, elektrische auto’s. Minstens zo belangrijk: 
we hebben inzicht in het gedrag van elektrische rijders. Het 
kan namelijk straks niet meer zo zijn dat een werknemer ’s 
ochtends aan de laadpaal gaat staan om die vervolgens de 
hele dag bezet te houden. Werkgevers willen daaromtrent 
ook geen gedoe. NewMotion heeft inmiddels software en 
dienstverlening ontwikkeld om dit probleem te tackelen. Dat 

Elektrische mobiliteit op de kaart zetten binnen een organisatie. Daar is meer voor nodig dan 

alleen de aanschaf van een (slimme) laadpaal. Dat besef is er momenteel volop in de markt – 

en daar profiteert ’s lands grootste ‘laaddienstenbedrijf’ NewMotion van. Sytse Zuidema, CEO van 

NewMotion, ziet de EV-markt volwassen worden, maar kent ook de vele uitdagingen. Zuidema 

over het doorbreken van gedragspatronen, het ecosysteem van de auto-industrie en zijn plan 

om de (PH)EV in eigen land te houden… 29 cent onkostenvergoeding per gereden elektrische 

kilometer!

kan gaan tot services als valet parking, zoals we op Schiphol 
doen, tot het verdubbelen van het parkeertarief. Dat soort 
zaken werken. Daarmee kan je gedragspatronen doorbreken.”

Onmisbare schakel
De laadpaal anno 2018 is bij voorkeur een slimme laadpaal, 
daarbij kunnen auto’s bijvoorbeeld gefaseerd worden geladen. 
Dat voorkomt dat een bedrijf te veel moet investeren in 
uitbreiding van de capaciteit. NewMotion zit in tal van 
dergelijke ‘slimme’ projecten, vaak in samenwerking met 
leasemaatschappijen. Het bedrijf heeft de laatste tijd de 
nodige internationale tenders gewonnen, zoals eerder dit jaar 
met Arval. Deze leasemaatschappij wil internationaal zijn 
diensten rondom elektrische mobiliteit versneld uitbreiden. 

NewMotion is daarin een onmisbare schakel, liet het 
bedrijf weten tijdens hun grote persconferentie in Parijs. De 
NewMotion laadpas is inmiddels in de lease en fleetmarkt 
ingeburgerd, waarbij het ook zo’n beetje de enige aanbieder is 
die een heldere tariefstructuur hanteert voor laadsessies. Want 
aan die transparantie schort het in de markt nog wel, moet 
Zuidema toegeven.

Maar elektrisch rijden is voor NewMotion meer dan een 
verdienmodel. Het bedrijf gelooft in zijn eigen ‘groene’ 
missie. Waarin de vaak verguisde plug-in hybride ook een 
rol speelt, benadrukt Zuidema. Mits goed en dus duurzaam 
gebruikt. Het is ook een mooie techniek om particulieren te 
laten profiteren van elektrisch rijden. Dat betekent dat de vele 

plug-in hybrides die vier jaar geleden zakelijk zijn ingezet nu 
een tweede leven moeten krijgen in Nederland. Hoe? Simpel, 
vindt Zuidema. “Verhoog de vrije onkostenvergoeding naar 
29 cent, alleen voor elektrisch gereden kilometers. Dergelijke 
info is gemakkelijk uit de auto te halen. Het kost de overheid 
bovendien niets – het zijn immers gemiste inkomsten die 
er anders niet waren omdat de auto’s anders geëxporteerd 
worden. Iemand met een gemiddelde woon-werkafstand 
houdt er op die manier 1000 euro per jaar aan over. Genoeg 
om de extra investering te dekken. Het is bovendien een 
goede oplossing voor bedrijven die nu niet eens niet alleen 
de leaserijders willen bevoordelen. Een oplossing uiteindelijk 
voor heel werkend Nederland!”

Tienduizenden laadpalen, meer dan 100.000 laadpassen
Elektrisch rijden zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun lifestyle, be-
drijf, auto of budget. Dat is in het kort de missie van NewMotion. Dit doen ze door bekroonde slimme laaddiensten te 
bedenken, ontwikkelen en te ondersteunen, waaronder laadpalen, een mobiele app en een laadpas die toegang bieden tot 
tienduizenden laadpalen, verspreid over Europa. De grens van de 100.000ste laadpas werd vorig jaar al geslecht. CEO Sytse 
Zuidema: “Met een aantal van de meest gepassioneerde en ervaren professionals aan onze kant, zorgen we ervoor dat elke 
laadoplossing naar volle tevredenheid wordt geleverd. We laten onze klanten kennismaken met de grondbeginselen van slim 
laden en bieden geavanceerd inzicht, toezicht en advies om hun auto, wagenpark of laadlocatie te optimaliseren, en zo de 
beste ervaringen te bieden, elke dag opnieuw”.
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Sixt zet in op elektrisch en verhoogt in dit jaar het aantal elektrische auto’s naar 10% van haar vloot als 
gevolg van een groeiende vraag naar uitstootvrij vervoer. Bovendien investeert het autoverhuurbedrijf in 
laadinfrastructuur, door eigen laadpalen te laten plaatsen bij haar vestigingen en door laadpassen aan te 
bieden aan klanten.

Sixt ziet een groeiende vraag naar elektrisch rijden vanuit de zakelijke markt, met name in de Randstad. “Veel 
van onze (zakelijke) klanten streven ernaar om steeds milieubewuster te opereren en wij dragen daar graag aan bij 
door een elektrisch alternatief te bieden in elke beschikbare klasse. Bovendien is de bijtelling van slechts 4% voor 
zakelijke rijders erg interessant”, aldus Karen van den Boom, Managing Director Benelux bij Sixt.
Al dit jaar verhoogt Sixt het aantal elektrische auto’s naar 10% van haar vloot, maar wat Van den Boom betreft 
is dit slechts het begin. “Binnen 10 jaar zal de behoefte aan elektrische auto’s groter zijn dan aan auto’s met een 
verbrandingsmotor, dus het is belangrijk om nu al op die behoefte in te spelen.” De meeste auto’s in de vloot van Sixt 
worden binnen 6 maanden vervangen, dus zodra autofabrikanten met nieuwe geschikte modellen komen, kunnen 

die snel worden geïntroduceerd. Nieuwe 
modellen in de vloot zijn bijvoorbeeld de 
e-Golf en de Tesla, ook wordt het aantal 
plug-in hybride auto’s, zoals de BMW 330e, 
de Golf GTE en de BMW i8 vergroot. De 
autoverhuurder beschikt bij de eigen vestigen 
over eigen laadpalen. Daar komen er dit jaar 
nog meer bij. Ook zijn er samen met Nuon 
eigen Sixt-laadpassen ontwikkeld. Van den 
Boom: “Wij willen op alle vlakken voldoen 
aan de behoeftes van onze klanten, en ze 
altijd voorzien van het type vervoer dat zij op 
welk moment dan ook nodig hebben.” 

Mobiliteitsregelingen
Fleetowners kunnen overigens ook hun gehele 
(flexibele) mobiliteit laten beheren door 
Sixt Mobility Consulting. Want mobiliteit 
flexibel inzetten, is een gekoesterde wens van 
menig fleetowner. Het zorgt voor besparing, 
minder CO2-uitstoot en medewerkers krijgen 
meer keus in hun vorm van mobiliteit. Sixt 
Mobility Consulting adviseert niet alleen 
over bijvoorbeeld het ontwerp van auto- 
of mobiliteitsregelingen, maar regelt ook 
de uitvoering en verzorgt het operationele 
beheer van het wagenpark van de klant. 
Senior productmanager Mobility Consulting, 
Jasper Vogelaar: “Omdat er op dit moment 
zoveel verandert in mobiliteitsland, weten 
veel bedrijven niet wat voor hen de beste 
oplossing is. Het grote aanbod van allerlei 
mobiliteitsdiensten maakt het er niet 
eenvoudiger op. Met Mobility Consulting 
ontzorgen we de klant en signaleren voor 
hen veranderingen in de markt. Bedrijven 
kunnen alle vraagstukken rond mobiliteit en 
operationele processen bij Sixt neerleggen. 
Via de software, die wij zelf ontwikkelen, 
heeft de klant heel snel inzicht in de 
mobiliteit en de kosten. Zo weet men snel 
waar eventuele sturing nodig is.”

mindmobility.nl

MIND is dé tool die je wagenpark slimmer maakt. Het 
geeft je volledig en realtime inzicht in je vloot. Van 
brandstofverbruik tot locatie. Van storingen tot onderhoud. 
Met MIND bespaar je als fleetowner onder andere tot 14% 
op verbruik. Ontdek wat MIND voor jouw wagenpark kan 
betekenen op mindmobility.nl

Besparen op mobiliteitskosten

Sixt zet in op elektrisch, 10 procent van vloot elektrisch
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BCA Nederland: barometer van de occasionmarkt
Dieselproblematiek? Voor iedere auto is een markt te vinden!

BCA Autoveiling weidde er na de diesel-brainstormsessie 
afgelopen maart een heus persbericht aan: de auto- en 
leasebranche gaat te gemakkelijk meer in het negatieve 
diesel-sentiment. Zo luidde de conclusie. Natuurlijk is er 
echt wat aan de hand, verduidelijkt Aukema. “We zien met 
name in Duitsland een enorme stagnatie in de verkopen 
van tweedehands diesels. Met als gevolg: lagere prijzen 
daar. De lagere conversie is soms echt zorgelijk. Het geldt 
vooral voor Duitsland, hoewel in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk ook de eerste tekenen zichtbaar worden van een 
anti-dieselsentiment. We zien in Nederland zelfs een enkele 
fleetowner diesels eerder terughalen uit het park”, aldus 
Aukema.
Toch ligt de zaak genuanceerder, schetst Aukema. En dat 
is weer gebaseerd op de data die het enorme veilingbedrijf 
dagelijks bijeensprokkelt. Sinds een klein jaar is er zelfs een 
speciale data-analist in dienst van BCA Nederland. In Europa 
veilt de organisatie jaarlijks 400.000 auto’s. Dat is exclusief de 
rechtsgestuurde Engelse markt waar jaarlijks zelfs 1 miljoen 
voertuigen onder de (virtuele) hamer gaat. Een auto die wordt 
geveild heeft bij BCA gemiddeld zo’n 200 potentiele kopers. 
Aukema: “Alles wordt vastgelegd in de systemen en analyse 
van die data gaat zelfs zover dat we kunnen adviseren dat 
bijvoorbeeld een bepaald type Renault Mégane het best in het 
westen van Frankrijk kan worden verkocht. Iets wat over een 
paar maanden weer kan veranderen; het is tegenwoordig een 
uiterst dynamische markt.”

Dat de ‘dieselproblematiek’ leeft bij grote 

fleetowners, leasemaatschappijen en 

dealerholdings moge duidelijk zijn. Iede 

Aukema, directeur van BCA Nederland, 

heeft er onlangs met zijn klanten over 

gebrainstormd. Europa’s grootste autoveiler 

presenteert zich steeds meer als barometer 

van de occasionmarkt, of meer specifiek: 

graadmeter van restwaarden. Een 

kenniscentrum met als basis die enorme ‘bak 

met data’ die er dagelijks wordt vergaard. Zo 

ook over (vol) elektrisch rijden…

EV-brainstorm
Terug naar de nuance: uit al die cijfers blijkt dat er eigenlijk 
in Nederland nog maar nauwelijks sprake is van een 
restwaardedaling van de diesel. De laatste twee, drie jaar 
verkocht de tweedehandsdiesel zelfs goed in Nederland, 
in tegenstelling tot de diesel-nieuwverkopen. Als de 
occasionprijzen iets dalen, wordt het bovendien voor de 
occasionrijder bij een lager jaarkilometrage juist weer 
aantrekkelijk diesel te gaan rijden. Maar bovenal: de echte 
luchtvervuiling in steden wordt veroorzaakt door diesels 
met Euro 4-norm of lager. En dat aantal is klein, benadrukt 
Aukema. 

Over het algemeen geldt het adagium bij BCA: voor iedere 
auto is een markt te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de plug-in hybride en vol-elektrische auto. Die laatste doet 
het overigens erg goed, niet in de laatste plaats door fiscale 
stimulans bij zakelijk gebruik. Eind vorig jaar heeft Aukema 
voor zijn klanten een EV-brainstorm georganiseerd. Was er tot 
voor kort nog twijfel over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid 
van de techniek, zo is die nu wel verdwenen, merkt Aukema. 
“De elektromotoren blijken heel onderhoudsvriendelijk en 
ook de vrees dat accu’s de achilleshiel zijn van elektrisch 
voertuigen, blijkt ongegrond. Hoewel het soms ingewikkeld 
is dat je bij sommige fabrikanten de accu’s moet huren. Dat 
maakt het lastig.”

BCA Nederland: 500 veilingen per jaar
BCA Nederland is onderdeel van BCA Marketplace, Europa’s nr. 1 in voertuig remarketing. Met een fysieke veilinghal 
in Barneveld, diverse online veilingen en gecombineerde veilingen worden personenwagens, bedrijfswagens, motoren, 
vrachtwagens en bijzondere voertuigen verhandeld. De BCA Marketplace heeft vestigingen in Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. BCA in Nederland organiseert meer dan 
500 veilingen per jaar en veilt zo’n 1.000 voertuigen per week. Het veilingbedrijf brengt verkopende en kopende partijen 
succesvol samen op de veilingvloer in Barneveld. Naast veilingexpertise levert het ook service op het gebied van objectieve 
inspectie en waardebepaling van het voertuig, transport en snelle afhandeling van facturatie en overdracht.

Restwaarderisico
De andere ontwikkeling waar BCA momenteel garen bij spint: 
private lease en de toenemende focus van grote dealerholdings 
op de occasion. Voor private lease is BCA een partner voor 
leasemaatschappijen vooral wat betreft de inruiler van de 
klant. Daarbij kan een leasemaatschappij kiezen de auto te 
verkopen aan BCA, waardoor het restwaarderisico bij de 
autoveiler komt te liggen, of hij kan de auto rechtstreeks 
laten veilen op het platform van BCA. Binnenkort komt de 
eerste hausse aan private leaseauto’s terug als occasion, ook 
daar wil BCA zich specifiek op richten. Het past allemaal 
in de toenemende focus in de branche op de gebruikte auto. 
Aukema noemt het opmerkelijk dat anno 2018 zelfs op de 
autoschool IVA, waar hij geregeld gastlessen geeft, de animo 
voor de occasionhandel fors is gestegen. Terwijl een paar jaar 
geleden amper een student ervoor te porren was. Men wilde 
nieuwe auto’s verkopen. “Tekenend is misschien ook wel de 
beslissing van de grootste dealerholding in Engeland. Die 
besloot eerder dit jaar een groot deel van de nieuwverkopen 
af te stoten om zich te concentreren op gebruikt. Dat levert 
namelijk veel meer op. Bedenk dat Engeland doorgaans 
vooroploopt in marktrends, kijk naar private lease. Ik denk 
dat voor menig autobedrijf in Nederland de toekomst ligt in 
occasions.”
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BP/Aral en Total gaan elkaars tankpassen accepteren

BP en Total gaan elkaars tankpassen accepteren in Europa. Daarvoor is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten die vanaf nu van kracht is. Het netwerk 
omvat 22.000 stations in 29 landen. Ook komt BP/Aral met een tolgeld-oplossingen.

Wat betreft de acceptatie van de passen van BP/Aral en Total: ook de fleetklanten krijgen 
de data en technische hulp van beide oliemaatschappijen om hun wagenpark te beheren. 
“Dankzij deze uitbreiding van ons acceptatienetwerk kunnen we tegemoetkomen aan de 
behoeften van onze zakelijke klanten. Dit vormt een perfecte aanvulling op ons aanbod 
voor Europese tankpashouders. Het zal daarnaast bijdragen aan de realisatie van een 
belangrijke doelstelling van de Total Group: onze klanten helpen bij hun energiekeuzes 
als voorkeurspartner voor mobiliteit”, zegt Benoît Luc, senior vice president M&S voor 
Europa bij Total. Total zal de tankpassen van BP/Aral accepteren binnen haar netwerk 
van tankstations in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Polen en Frankrijk. BP/
Aral zal op haar beurt tankpassen van Total accepteren bij tankstations in Nederland, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Zwitserland en Polen.

Onlangs heeft BP/Aral ook een nieuwe oplossingen geïntroduceerd voor het betalen van 
tolgeld in heel Europa. Het gaat om de door Telepass vervaardigde BP/Aral Tollbox. 
Dit apparaat maakt gebruik van de European Electronic Toll Service (EETS) voor de 
automatische verrekening van tolgeld. Op 
deze manier hoeven wagenparkbeheerders 
slechts één tolgeldapparaat in elk voertuig te 
installeren in plaats van aparte oplossingen 
voor elk Europees land. “De introductie 
van een gestandaardiseerde Europese 
tollbox bespaart wagenparkbeheerders 
tijd en kosten en vergroot daarmee de 
kostenefficiency van wagenparken”, zegt 
Jeroen de Vries, die als salesmanager 
bij BP/Aral verantwoordelijk is voor 
tankpassen in Europa.

Telematica-oplossingen
De BP/Aral Tollbox voor EETS laat zich 
snel en eenvoudig installeren en kan direct 
in gebruik worden genomen. Het apparaat 
kan daarnaast op soepele wijze naar een 
ander voertuig worden overgezet. De BP/
Aral Tollbox is direct vanaf de introductie 
inzetbaar in België (met inbegrip van de 
Liefkenshoektunnel), Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Polen (de A4), Portugal en 
Spanje. Het aantal ondersteunde landen 
zal voortdurend worden uitgebreid totdat 
pan-Europese dekking is bereikt. De 
functionaliteit voor nieuwe landen zal 
automatisch online worden geactiveerd 
voor wagenparkbeheerders zodra die 
beschikbaar komt. Overigens biedt 
de nieuwe BP/Aral Tollbox nog meer 
functies, zoals telematica-oplossingen 
voor het lokaliseren van voertuigen en 
beheer- en rapportagefunctionaliteiten voor 
wagenparken. Overige interfaces binnen 
het apparaat dragen bij aan een efficiënte 
inzet en verwerking van voertuiggegevens. 
De geleverde diensten hebben een 
modulaire opzet. Het aanbod varieert van 
basisdiensten tot integrale dienstenbundels. 
Wagenparkbeheerders kunnen daarmee 
een pakket van diensten samenstellen 
dat op hun specifieke behoeften aansluit. 
Gebruikers van de tankpas van BP/Aral 
kunnen zich direct gratis aanmelden voor 
het laatste nieuws over de EETS-oplossing 
en de beschikbaarheid daarvan in Europa.

Hoe ziet MyFMS 
de toekomst?
MyFMS
Het familiebedrijf Micpoint B.V. is al meer dan 27 jaar actief in de automotive branche. Algemeen Directeur Denis Leemkuil en 
Technisch Directeur Frank Leemkuil, geen broers maar neven, zetten zich samen in om met hun clouddienst MyFMS het dage-
lijks leven makkelijker te maken. Ze willen gaan bijdragen aan ‘smart cities’ in de wereld van ‘internet of things’. 

Frank: ‘Wij leveren al ruim tien jaar fiscale kilometerregistratie, verbruik, rijstijl en verhouding zakelijk-/privégegevens aan au-
toverhuurders, wagenparkbeheerders en leasemaatschappijen. Met ontwikkelingen in ‘smart cities’ is het nu tijd om te starten 
met MyFMS 2.0. Natuurlijk blijven wij ook ontwikkelen in fleetmanagement, we  
beginnen aan een nieuw hoofdstuk.’

Innovaties van MyFMS
Denis: ‘Micpoint heeft een MyFMS Smart Reader ontwikkeld. Dit is een RFID-reader, deze is veel zuiniger met stroom dan de 
alternatieve Smart Readers en het werkt samen met meer dan 80% van de toegangscontrole-systemen. Dit jaar introduceren 
wij een nieuwe Smart Reader die nog meer passen kan lezen.’ Nog een voorbeeld van de vooruitstrevendheid van Micpoint is 
de samenwerking met Qlik Sense (Business Intelligence). Zij helpen alle informatie nog beter leesbaar te maken. Saaie data 
worden omgezet in mooie leesbare grafieken en stuurinformatie. 

Tijd voor verdere ontwikkeling
Autodelen is de nieuwe trend. Frank: ‘Waarom een  
auto altijd stil laten staan? Veel mensen vinden dat  
zonde en stellen hun auto beschikbaar voor verhuur.  
Dit zijn zowel privé-initiatieven als auto’s uit de zakelijke 
markt.  Met MyFMS hebben wij het complexe om een  
auto te kunnen delen eenvoudig gemaakt. Diverse  
autodeelconcepten werken met ons systeem.’

Micpoint B.V. / Vlierweg 38a NL / 3991 BD Houten / +31 (0)30 63 55 700 / info@micpoint.nl / www.micpoint.nl

www.myfms.com



19Fleet & Lease | 

CO2-neutraal rijden met Shell Fleet Solutions: vermijden, reduceren en compenseren

“Wij zorgen ervoor dat wagenparkbeheerders hun CO2-doelstellingen halen”

Veel bedrijven hebben anno 2018 

duurzaamheidsdoelstellingen. CO2-targets 

met betrekking tot hun wagenpark maken 

daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Maar zie dat beleid maar eens handen 

en voeten te geven; temeer omdat het 

scala aan oplossingen enorm breed is. Als 

‘energietransitie-consultant’ bundelt Shell nu 

de mogelijkheden. 

rijtrainingen aan via onze partner Business Concern. Daarmee 
is al een flinke reductie te bereiken, onder andere door het 
opzetten van in- of externe rijcompetities. Shell brengt deze 
data inzichtelijk via een geintegreerde telematica oplossing.”

Accenture
Accenture heeft in samenwerking met Shell het gehele concept 
uitgerold. Daar rijden inmiddels al de nodige EV’s rond, maar 
een deel van de werknemers is nog op een conventionele 
(lease)auto aangewezen. Die besparen momenteel op hun 
verbruik, waarbij de behaalde doelen zichtbaar worden in 
een dashboard en app. Dat laatste moet bijdragen aan de 
bewustwording van de leaserijders. 

De laatste stap in de strategie - wat ook écht de laatste stap 
moet zijn, benadrukt Veehof - is het compenseren van 
uitstoot. Daar heeft de energiemaatschappij een uitgebreid en 
volgens de hoogste normen gecertificeerd programma voor 
waarbij er wordt geïnvesteerd in natuurprojecten. Dat heeft 
als voordeel dat niet alleen CO2 uit de lucht wordt gehaald, 
maar dat ook zorgt voor bijvoorbeeld schone grond waarbij 
de lokale bevolking profiteert. Deelnemers krijgen van dit 
compensatieprogramma een certificaat dat uiteindelijk kan 
worden gebruikt voor de eigen milieuparagraaf. Veehof: “Dit 

compenseren gaat automatisch via de Shell-tankpas. De klant 
heeft daar geen omkijken naar. Dat laatste geldt uiteraard 
ook voor alle tankingen en voor het laden van elektrische 
voertuigen. Alles komt overzichtelijk op een maandelijkse 
factuur. De Shell Card als spin in het web.”

Dat volledig ontzorgen van fleetowners op het gebied van 
CO2-reductie met een alles omvattend programma, daarmee 
wil Shell Fleet Solutions zich onderscheiden. Waarbij 

het pad van de klant, en vooral het tempo waarin deze de 
veranderingen wil doorvoeren, leidend is. Veehof: “Zie ons 
als energie transitie-consultants. Waarbij we ook op zoveel 
andere markten actief zijn die allemaal weer hun eigen kennis 
en expertise inbrengen. In Duitsland zet men bijvoorbeeld vol 
in op waterstof. Maar nogmaals: de markt bepaalt uiteindelijk 
de snelheid van de transitie. Maar we kunnen wel helpen die 
te versnellen.”

Shell: 50 procent kleinere 

CO2-footprint in 2050
Shell omarmt het Klimaatakkoord van Parijs. Als 
onderdeel van Shell’s ambitie om in lijn te bewegen met 
de samenleving richting Parijs, sprak Shell vorig jaar 
ongeveer een halvering van haar netto CO2-voetafdruk 
tegen 2050 als ambitie uit. Als tussendoel wordt een 
reductie van ongeveer 20% tegen 2035 nagestreefd. De 
ambitie omvat niet alleen de CO2 die vrijkomt in de eigen 
operaties en door het eigen energieverbruik, maar ook de 
CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik 
van de producten van Shell door klanten. Een forse 
uitdaging, zei Ben van Beurden, CEO van Shell, tijdens 
de bekendmaking van de ambities eind vorig jaar. Een 
uitdaging voor de hele planeet, voor de hele maatschappij, 
voor klanten, voor overheden en voor bedrijven. “Dit 
betekent dat er moet worden voldaan aan de toenemende 
vraag naar energie met een steeds lagere CO2-voetafdruk. 
Daarnaast is het van cruciaal belang dat onze ambitie de 
volledige levenscyclus van energie omvat, van productie 
tot consumptie. We doen er alles aan om hierin onze 
rol te spelen.” Shell heeft voor de verwezenlijking van 
de doelstelling al in 2016 een New Energies-divisie 
opgericht. Bij de belangrijkste aandachtsgebieden van 
deze divisie behoren nieuwe brandstoffen voor transport, 
hernieuwbare energie en digitale connectiviteit.

PwC, Accenture, Stedin, LeasePlan, Essent, Royal-
HaskoningDHV… een kleine greep van bedrijven die recent 
hebben aangekondigd hun wagenpark al dan niet volledig 
CO2-neutraal te maken. De ambities op dat vlak zijn hoog, 
weet ook Mireille Veehof , Senior Marketing Manager 
van Shell Fleet Solutions. Shell heeft al net zo ambitieuze 
doelstellingen (zie kader). Als energiebedrijf weet Shell wat 
er nodig is om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Het 
energieconcern investeert in hoog tempo in ‘new energies’. 
Bijvoorbeeld op het gebied van elektrische mobiliteit, hoewel 
elektrisch rijden ‘slechts’ een onderdeel vormt in de strategie 
voor wagenparkbeheerders om hun CO2-footprint te verlagen. 
Shell Fleet Solutions biedt een volledige oplossing waarmee 
bedrijven hun doelstellingen kunnen verwezenlijken. 
Vermijden, reduceren en compenseren zijn daarbij de drie 
stappen. “Dat zijn de stappen waar we ons op richten en 
waarbij we fleetowners volledig kunnen ontzorgen als het gaat 
om het klimaatneutraal maken van hun wagenpark”, aldus 
Veehof.

Elektrische autoregeling
Tijdens de eerste stap, het vermijden van uitstoot, komt 
nadrukkelijk elektrisch rijden om de hoek kijken. Waarbij het 
niet alleen gaat om het selecteren van geschikte elektrische 
auto’s en hun laadvoorziening, maar bijvoorbeeld ook om 
het op poten zetten van een elektrische autoregeling. Kennis 
die allemaal bij de pionier op het vlak van laadoplossingen, 
NewMotion, aanwezig is. Shell nam deze marktleider 
op het gebied van laadoplossing vorig jaar over. Veehof: 
“Wagenparkbeheerders vragen hoe ze nu het best een 
laadinfrastructuur opzetten. Of wat er gebeurt met een 
werknemer die uit dienst gaat en thuis een laadpaal heeft. 

Het is goed om deze kennis in huis te hebben. Grofweg laden 
berijders voor 80 procent op het werk of thuis. Dat is het deel 
waar NewMotion zich op richt. De overige 20 procent laadt 
onderweg. Daar komt ons eigen netwerk aan snellaadpalen 
waar we aan werken van pas.”
Maar niet alle mobiliteit is anno 2018 te elektrificeren; verre 
van dat. Voor veel leaserijders voldoet de range van een EV 
nog niet, of is de auto simpelweg te duur. “Daarom zetten we in 
een tweede stap in op het reduceren van uitstoot. Zo bieden we 

“De markt bepaalt uiteindelijk de snelheid van de transitie. 
Maar we kunnen wel helpen die te versnellen”

Mireille Veehof , Senior Marketing Manager Shell Fleet Solutions
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Hubble Fleet Management Software bundelt 125 jaar ervaring in wagenparkbeheer
Niet uitbesteden maar automatiseren!

Het zal een bekend beeld zijn bij menig 

wagenparkbeheerder: een groot deel 

van het werk bestaat uit ‘gedoe’. Ofwel: 

brandjes blussen, zoals ze het bij De 

Wagenparkbeheerders omschrijven. Als 

je veel van dat gedoe nu eens goed 

automatiseert? Zodat je de aandacht 

volop kan richten op zaken die ertoe 

doen? Met die wens ontstond het 

nieuwe fleetmanagementsyteem Hubble. 

“Een systeem ontwikkeld door en voor 

wagenparkbeheerders; vreemd genoeg was 

dat er nog niet in de markt.”

Hubble Fleet Management Software. Zo heet voluit de nieuwe 
ster aan het firmament van de fleetmanagement software, 
ontwikkeld door De Wagenparkbeheerders uit Utrecht. Nog 
maar net op de markt, maar bij een vijftal bedrijven wordt het 
pakket momenteel al geïmplementeerd. En ‘uiteraard’ draait 
het systeem ook bij De Wagenparkbeheerders zelf – feitelijk 
klant van het eerste uur. Dit jaar nog moeten alle klanten 
erop worden aangesloten zodat alle 13.000 voertuigen ermee 
kunnen worden beheerd. 

Volgens Erik van Harmelen, algemeen directeur bij Hubble 
Fleet Management Software, moeten we vooral even langs 
de burelen lopen van de fleetmanagers van het naastgelegen 
kantoor van De Wagenparkbeheerders. Wat opvalt? Rust! 
Geen continu rinkelende telefoons van leaserijders, geen 
stress door stapels Excel-uitdraaien die als rapportages 
moeten worden verwerkt. Van ‘gedoe’ en ‘brandjes blussen’ 
lijkt inderdaad geen sprake. Van Harmelen: “Ter illustratie: de 
2.500 voertuigen van Enexis worden hier beheerd door twee 
fleetmanagers. Enexis heeft er geen omkijken naar. Wij komen 
bij bedrijven over de vloer waar één wagenparkbeheerder het 
werk van 100 voertuigen nauwelijks aankan!”

Auto kwijt
Op zich lijkt het vreemd dat anno 2018, waarbij doorgaans 
uiterst efficiënte leasemaatschappijen de dienst uitmaken 
in mobiliteitsland, het ‘gedoe’ in wagenparkbeheer nog 
overheerst. In de markt zijn ook tal van softwarepakketten te 
koop die fleetmanagement aankunnen. De een wellicht beter 
dan de ander. Maar de eisen die klanten stellen aan de software 
zijn natuurlijk even divers.  Ook De Wagenparkbeheerders 
maakte gebruik van bestaande fleetmanagement software. 

Toch bleef het ‘gedoe’... Maikel van de Sande, directeur bij 
De Wagenparkbeheerders: “Er is een auto kwijt terwijl de 
werknemer uit dienst is, of de auto blijkt al twee maanden 
stil te staan terwijl de werknemer er niet meer werkt, er is 
discussie over een boete vanwege het missen van de apk, een 
auto wordt gehercalculeerd omdat structureel de verkeerde 
kilometers na het tanken worden ingevuld… de voorbeelden 
zijn legio. Terwijl het grotendeels zaken zijn die kunnen 
worden voorkomen.”

Waar het grote verschil zit in een ‘gewoon’ fleetmanagement 
softwarepakket en dat van Hubble? Volgens Van Harmelen 
zit het hem in eerste instantie in het uitgangspunt: bestaande 
pakketten zijn doorgaans ontwikkeld door softwarebedrijven 
die fleetmanagement ‘erbij doen’. Omdat de klant er naar 
vroeg. “Dergelijke systemen zijn prima in het ophalen en 
presenteren van data van verschillende providers. Maar de 
intelligentie om de data voor je te laten werken ontbreekt. Ons 
systeem is ontwikkeld door onze eigen wagenparkbeheerders 
met heel veel kennis en ervaring. Zo zijn er allerlei ‘datachecks’ 
ingebouwd, bijvoorbeeld op de juistheid van kilometerstanden. 
Maar ook data van leasemaatschappijen komt niet zomaar ons 
systeem in. Door het verhogen van de kwaliteit van de data 
krijg je al veel meer betrouwbaarheid. Met die betrouwbare 
data als uitgangspunt communiceert Hubble met berijders, 
leasemaatschappijen, de financiële- en de salarisadministratie 
zonder dat de wagenparkbeheerder hier omkijken naar heeft”.

Aandachtsgebieden
Daarnaast zijn er tal van slimmigheidjes; van geautomatiseerde 
factuurcontrole, een signaleringendasboard, tot het met een 
druk op de knop opvragen van rapportages. “Een fleetmanager 
moet ’s ochtends in een oogopslag kunnen zien hoe zijn 
park ervoor staat en wat die dag de aandachtsgebieden 
worden. Hubble scheelt enorm veel tijd, ruim 25 procent 
is onze ervaring. Tijd die de fleetmanager overhoudt om 
bezig te zijn met zaken waar het om draait: contract- en 
leveranciersmanagement”, aldus Van Harmelen.
Of een vergaande automatisering wagenparkbeheer groten-
deels overbodig maakt? Daar zijn Van de Sande en Van 
Harmelen zeker niet bang voor. Al veranderen de taken van 
een traditionele wagenparkbeheerder wel. Ondersteund door 
Hubble worden zij steeds meer consultants: de uitdagingen op 
het gebied van mobiliteit – het moet duurzamer, slimmer en 
goedkoper, waarbij elektrische voertuigen en andere vormen 
van mobiliteit bij bedrijven steeds vaker voorkomen – zijn 
talrijk. Van de Sande: “Veel bedrijven besteden hun beheer 
uit om van het gedoe af te zijn. Helemaal als bijvoorbeeld 
de afdeling HR het beheer erbij doet. Met Hubble kunnen 
ze het weer zelf en zullen De Wagenparkbeheerders steeds 
vaker worden ingeschakeld voor ondersteuning en advies. 
Uiteindelijk zullen we ons als consultants alleen maar beter 
kunnen gaan inzetten voor de klant.”

125 jaar ervaring…

Het winnen van de Europese aanbesteding Beheer 
Mobiliteit van Enexis Groep (zo’n 2500 voertuigen) 
vorig jaar, zette De Wagenparkbeheerders uit Utrecht 
in mobiliteitsland helemaal op de kaart. Zelden dat een 
opdracht in deze combinatie en omvang op de markt 
wordt gebracht. Inmiddels beheert de organisatie 
zo’n 7500 voertuigen en mobiliteitskaarten. Het 
bedrijf heeft daarvoor een team van louter ervaren 
wagenparkbeheerders die allen het vak eigen hebben 
gemaakt in verschillende functies bij onder meer 
leasemaatschappijen, toeleveranciers, adviesbureaus 
en als wagenparkbeheerder bij grote ondernemingen. 
“Alles bij elkaar opgeteld hebben we 125 jaar ervaring 
in wagenparkbeheer”, aldus oprichter Maike van de 
Sande. “Hubble Fleetmanagement Software stelt die 
ervaring nu aan iedereen beschikbaar”. 
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x
Fleetmatics wordt Verizon Connect

Wereldwijde speler sterk op lokale markt

Voor de buitenwereld is het niet meer 

dan een naamswijziging, maar het ‘oude’ 

Fleetmatics maakt nu als Verizon Connect 

wel deel uit van een bedrijf dat wereldwijd 

actief is met telematicaoplossingen voor 

zowel 1 voertuig als voor wagenparken met 

meer dan 1000 voertuigen. Maar wellicht 

belangrijker: de investeringskracht in R&D 

is enorm. Jan Willem Doornbos verwacht 

dan ook veel op het gebied van innovatie 

en nieuwe features voor het ‘vertrouwde’ 

product Verizon Connect REVEAL.

Preferred supplier
De voorbeelden van bedrijven waarbij een systeem heeft 
geholpen de doelstellingen te realiseren, zijn bij Verizon 
Connect legio. Doornbos is ook trots op de rol van 
preferred supplier bij branchevereniging UNETO-VNI, de 
branchevereniging van zo’n zesduizend installatiebedrijven en 
technische detailhandel in Nederland. Na een uitvoerig traject is 
Verizon Connect daarvoor uitgekozen. Waarom? “Veel spelers 
in de markt hebben niets meer dan een track & trace systeem. 
Op een live-map kan je dan zien waar de voertuigen zich 
bevinden. Daar kan je het park niet mee aansturen, niet zorgen 
dat je productiever werkt en al helemaal niet om bijvoorbeeld 
15% bandstof te besparen. Verizon Connect blijkt een van de 
weinige partijen die de data helder en gebruiksvriendelijk kan 
weergeven waarop een wagenparkbeheerder of iemand anders 
binnen een bedrijf snel conclusies kan trekken. Waarbij we 
ook een van de weinigen zijn die goed inzicht kan geven in het 
rijgedrag, een aspect dat we de laatste tijd belangrijker zien 
worden. De scepsis van weleer, het big brother-effect, is echt 
aan het verdwijnen. Helemaal als er positieve incentives aan 
vast zitten.”

Wat dat laatste betreft, Doornbos ziet bij zijn klanten de een 
na de andere interne competitiestrijd opduiken. Het blijkt een 
probaat middel om rijgedrag binnen een organisatie op een 
positieve manier aan te kaarten. Verizon Connect ondersteunt 
een dergelijke ‘strijd’. “Op een app ziet een bestuurder 
precies hoe hij scoort ten opzichte van zijn collega’s. Namen 
ontbreken, we geven ook geen rapportcijfer want dat zegt 
doorgaans niets. Maar neem van mij aan: de meeste mensen 
willen uiteindelijk gewoon bovenaan staan!”

Met de introductie van Verizon Connect begin maart heeft het 
bedrijf de integratie afgerond van zijn bestaande divisies voor 
connected voertuigen. In Nederland was Fleetmatics al sinds 
2016 onderdeel van Verizon; het richt zich voornamelijk op 
middelgrote wagenparken, hoewel er de laatste tijd ook parken 
van 200 plus voertuigen (zie kader) zijn aangesloten. Een 
andere divisie, het Amerikaanse Telogis, legt de focus vooral 
op de hele grote wagenparken. Verizon Networkfleet tenslotte 
heeft een product voor de consumentenmarkt, tevens geschikt 
voor kleine wagenparken tot zo’n 4 voertuigen. Nu zijn al 
die spelers verenigd onder de vlag van Verizon Connect. Het 
bedrijf is actief in 15 landen en heeft zo’n 3.500 werknemers. 
Deze consolidatie in de booming fleetmanagement markt biedt 
volop kansen, stelt Jan Willem Doornbos, marketingmanager 
Benelux van Verizon Connect. Ook voor de ‘lokale’ markt 
waar de Nederlandse vestiging nog altijd volop groei haalt. 

De uitdaging voor menig telematicabedrijf is namelijk om 
bij te blijven bij de razendsnelle ontwikkelingen rondom 
connected voertuigen. Data wordt al langer gezien als 
het nieuwe goud in automotive. De grote autofabrikanten 
hebben inmiddels eigen databedrijven opgezet. Veelal in het 
licht om de toekomstige zelfrijdende auto te ondersteunen. 
Maar zelfrijdende voertuigen zijn nog toekomstmuziek. Bij 
Verizon Connect is men met REVEAL vooral nú goed in 
het ontsluiten van data en die vooral helder en overzichtelijk 
te presenteren zodat fleetowners ook echt kunnen sturen op 
hun park. Data die tevens bestuurders handvaten geeft om 
bijvoorbeeld het rijgedrag te verbeteren. Doornbos: “Dat 
straks wellicht alle (bestel)auto’s standaard met een kastje 
in de auto worden afgeleverd, prima! Daarmee wordt het 
wellicht ook makkelijker data rechtsreeks uit de canbus 
te halen, zodat je bijvoorbeeld zicht hebt op het oliepeil of 
bandendruk van iedere afzonderlijke auto. Maar vooralsnog is 
een fleetowner die echt stappen wil zetten om zijn wagenpark 
efficiënter, duurzamer en veiliger wil inzetten aangewezen op 
een fleetmanagementsysteem.”

Het maximale halen uit een 

fleetmanagementsysteem
Na een succesvolle pilot heeft Dynniq, aanbieder van 
geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen, de 
250 voertuigen uitgerust met het systeem van Verizon 
Connect, REVEAL. Het wordt onder andere ingezet 
om de logistieke planning efficiënter te laten verlopen. 
Het systeem geeft inzicht in de near realtime locaties 
van de medewerkers. Daardoor is in een oogopslag te 
zien welke medewerker het dichtst in de buurt is om 
een spoedopdracht aan te nemen of wie er voor- of juist 
achterloopt op schema. Daarnaast zet Dynniq REVEAL 
in om vooraf de meest efficiënte routes te bepalen voor 
chauffeurs die op één dag meerdere locaties bezoeken. 
Het bedrijf geeft aan dat zijn werknemers dankzij deze 
aanpak meer opdrachten kunnen uitvoeren. Ook op 
administratief gebied verwacht Dynniq effectiever te 
kunnen werken. Door REVEAL te koppelen aan zijn 
ERP-systeem, kan het bijvoorbeeld automatisch en in 
één omgeving een urenregistratie bijhouden. Dankzij het 
Keurmerk RitRegistratieSystemen genereert de software 
automatisch kilometerregistraties die voldoen aan de 
eisen die de Belastingdienst. Bijkomend voordeel van het 
gebruik van Verizon Connect REVEAL is dat chauffeurs 
op basis van hun rijgedrag individuele veiligheids- en 
brandstofscores krijgen toegewezen. Met deze inzichten 
kunnen zij bewust hun brandstofverbruik en CO2-uistoot 
verminderen en veilig rijgedrag adopteren. Volgens 
Doornbos is Dynniq een goed voorbeeld van de diverse 
manieren waarop REVEAL kan helpen om het maximale 
uit een organisatie te halen.
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FleetRent: Op naar 24/7 inzetbaarheid van de pool-, deel-, demo-, vervangende- of andere auto!

“We gaan altijd voor de meest efficiënte mobiliteitsoplossing”

FleetRent als marktplaats voor flexibele 

mobiliteit. Zo presenteert de organisatie zich 

graag aan haar klanten. Waarbij anno 2018 

connected (deel)auto’s een belangrijke 

propositie vormen voor het verder uitrollen 

van de concepten en waarbij dealer 

én fleetowner profiteren. Op naar 24/7 

inzetbaarheid van de pool-, deel-, demo-, 

vervangende- en andere auto!

De gemiddelde deelauto heeft een bezettingsgraad van 20, 
hooguit 30 procent. Onvoldoende om er een goede business 
case van te maken, schetst Jeroen Fokke, commercieel 
directeur van CarWise Fleet Services. Die bezetting kan 
omhoog, mits er maar slim gebruik van wordt gemaakt. De 
inzet van data is essentieel. Wat dat laatste betreft, is Fokke de 
laatste maanden flink in de weer met het smeden van nieuwe 
partnerships. Niet in de laatste plaats met de fabrikanten zelf; 
FleetRent is er immers als shortlease- en verhuurpartner 
voor de aangesloten dealers van onder andere Citroën, DS, 
Dacia, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault en smart. Ook 
bedrijfswagens zijn beschikbaar voor kortere of langere inzet. 
Het bedrijf beschikt daarmee over een groot wagenpark, allen 
afkomstig van de dealerbedrijven. 

Closed communities
In Frankrijk is bijvoorbeeld onlangs de nieuwe website van 
Peugeot Rent live gegaan, waarmee je real-time een specifieke 
Peugeot kunt huren met data van PSA. Zelfs aan de wens 
voor een bepaalde kleur kan vaak worden voldaan. Het is 
enorm succesvol en voorkomt stilstand van bijvoorbeeld al 
die demoauto’s en vervangend vervoer van dealers. Dergelijke 
concepten die afrekenen met stilstand gaan we in de Benelux 
ook uitrollen”, aldus Fokke. Interessant is ook wat Mercedes 
nu doet in Duitsland, vindt Fokke. Daar is een ‘car on demand’ 
service sinds begin dit jaar als pilot operationeel waarbij 
tegen een vast maandtarief een jaar lang maximaal twaalf 

Mercedessen naar keuze kunnen worden gereden. Misschien 
niet rechtstreeks te vertalen naar de Nederlandse situatie – 
alleen al niet vanwege de bijtelling – maar in dergelijke closed 
communities ziet Fokke wel mogelijkheden. “Stel dat klanten 
van een premium merk via een app een busje kunnen huren 
om zaterdagmiddag een kast bij de Ikea op te halen? Klant 
tevreden en de bezettingsgraad van de bus van het aangesloten 
dealerbedrijf omhoog.”

De mogelijkheden om de demo- en vervangend vervoerauto 
ook als deelauto in te zetten, zijn talrijk. Mits voorzien en 
ingezet door slimme data. In Nederland heeft het bedrijf 
uit Almere sinds begin dit jaar een samenwerking met 
deelplatform WeGo. Daarmee kunnen de huurauto’s van 
de aangesloten bedrijven ook worden ingezet als deelauto. 
Daarvoor is er bijvoorbeeld geen fysieke sleuteloverdracht 
meer nodig. Bestuurders kunnen de auto dus ook buiten de 
openingstijden van een dealer of autoverhuurbedrijf ophalen 
of afleveren. Het kastje wat daarvoor in de auto moet worden 
geplaatst, ziet Fokke nog als een ‘noodzakelijk kwaad’. Maar 
er zijn anno 2018 nog maar weinig bedrijven die rechtsreeks 
op de canbus van het voertuig mogen aansluiten. “De data 
van een extern kastje volstaat om bijvoorbeeld fleetowners te 

Van luchthavendienst 

tot tankpas (zonder 

voorschot!)…
Bedrijven die er met hun leasemaatschappij niet 
uitkomen wat betreft hun huur- of shortleaseauto’s. Dat 
soort klanten ziet Jeroen Fokke vaak bij ‘zijn’ FleetRent 
aankloppen. “Organisaties willen gewoon de beste en 
meest duidelijke propositie voor hun tijdelijke mobiliteit. 
Daarin onderscheiden we ons”. Een kleine greep uit 
de dienstverlening: een haal- en brengservice en een 
luchthavendienst waarbij het voertuig naar de klant 
toekomt, ook als die arriveert op Schiphol. Daarnaast is er 
een tankpas voor de huurauto zonder brandstofvoorschot. 
Het werkelijk verbruik wordt maandelijks gefactureerd. 
Dat laatste mag bijzonder heten: het is gebruikelijk 
in de markt om vooraf de maandelijkse kilometers 
in te schatten en vooraf te betalen voor de brandstof. 
Schattingen die in veel gevallen nooit blijken te kloppen, 
weten ook veel ervaren leaseklanten. Een andere service: 
zakelijke klanten van FleetRent kunnen hun personeel 
korting geven op huur- of vakantieauto’s die ze privé 
gaan gebruiken. Daarvoor wordt het andere label van 
FleetRent ingezet: dealerautoverhuur.nl. Dat richt zich 
op particulieren en biedt ook voor hen een haal- en 
brengservice.

voorzien van ritregistratie en wie er precies in welke auto heeft 
gereden. De facturen kunnen we zelfs automatisch op de juiste 
plaats de administratie inschieten”, aldus Fokke.

Proefcontract
Dergelijke mobiliteitsconcepten moeten fleetowners de 
nodige flexibiliteit geven in hun mobiliteitsbeleid. Daar 
is nog altijd grote behoefte aan, weet Fokke. Zo ziet hij de 
interesse voor het privéshortleaseproduct, dat vorig jaar werd 
gelanceerd, flink groeien dit jaar. Het wordt vooral gebruikt 
door personeel met een mobiliteitsbudget of werknemers op 
een tijdelijk (projectmatig)contract. Of de medewerker die 
nog een proefcontract heeft en zelf zorg moet dragen voor 
zijn mobiliteit. Het contract kan na drie maanden op ieder 
moment worden opgezegd. Fokke: “De ontwikkelingen op 
de mobiliteitsmarkt gaan tegenwoordig snel. Connected 
voertuigen, elektrische mobiliteit, brede mobiliteit…het zijn 
allemaal termen waarbij het fleetowners soms gaat duizelen. 
Begrijpelijk. Onze kracht ligt vooral in het ontwikkelen van 
concrete producten waar een fleetowner wat aan heeft. Ofwel: 
we gaan altijd voor de meest efficiënte mobiliteitsoplossing.”

Jeroen Fokke, salesmanager van FleetRent

Assen en Zwolle nemen het voortouw waar het 

gaat om het opladen van elektrische auto’s 

in grote steden. Dat blijkt uit een analyse van 

NewMotion, aanbieder van laadoplossingen, 

van de afgelopen twee jaar en zo’n 6 miljoen 

publieke laadsessies in Nederland.

Zo liet Assen in 2017 een stijging van het aantal laadsessies 
van bijna 50% zien ten opzichte van een jaar eerder. Op de 
tweede plaats komt Zwolle, waar het aantal sessies een groei 

van 36% liet zien. Het onderzoek van NewMotion laat ook 
zien dat het totale aantal laadsessies op Europees niveau met 
20% is gestegen. Ook in de Randstad werd in 2017 aanzienlijk 
vaker ‘gestekkerd’ dan in 2016. Zo sloot men in Den Haag 
maar liefst 211.000 keer een auto aan op een publieke laadpaal, 
26,5% vaker dan in 2016. Ook in Amsterdam en Rotterdam 
nam het aantal sessies toe (respectievelijk met ruim 18% en 
bijna 17%).

Minder vaak laden in Middelburg en 
Den Bosch
Niet overal in Nederland was sprake van een groeiend aantal 
laadsessies. Zo waren er vorig jaar in Middelburg ruim 100 

laadsessies minder – een daling van meer dan 7% – en in 
Den Bosch nam het aantal sessies af met iets meer dan 4%. 
Opvallend genoeg werd er in termen van kilowatts in die 
laatste stad juist meer geladen, ondanks een teruglopend 
aantal laadmomenten. In Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland nam het aantal publieke laadsessies 
in 2017 met maar liefst 20% toe. In totaal werd er ruim  
3 miljoen keer gebruikgemaakt van de publieke laadpunten 
in het NewMotion-netwerk. Met name Duitsland laat een 
exponentiele groei van 356 % zien ten opzichte van 2016.

Assen en Zwolle koploper in laadsessies elektrische auto’s
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GPS-Buddy biedt ‘vrijheid voor de klant’

“Dat auto’s 80 procent van de tijd stilstaan, wordt steeds minder getolereerd”

Bij de start van het bedrijf in 2003 werd een blackbox nog 
vooral ingezet voor een degelijke fiscale kilometerregistratie. 
En dan vooral in het grijze wagenpark; dergelijke voertuigen 
worden immers door meerdere chauffeurs gereden waarbij 
het bijna ondoenlijk is om zonder systeem grip te houden 
op al die berijderswisselingen. Nog steeds is bovenstaande 
een belangrijke motivatie voor bedrijven om tot aanschaf 
van een systeem over te gaan, zegt Van Kooten. “Maar er is 
tegenwoordig zo veel meer mogelijk, de toepassingen van 
track en trace zijn de laatste jaren enorm verbreed. Van het 
bijhouden van temperatuur in de koelvoertuigen tot slimme 
planningsmodules, van werk-, reis- en projecturen-registratie 
tot brandstofbesparing en slim onderhoud. De efficiencyslag 
die te maken is op zoveel onderdelen is enorm. Daarom groeit 
de markt ook zo hard.”

Flexibiliteit
Marktonderzoek wijst uit dat er in Europa eind 2017 zo’n 6,6 
miljoen actieve fleetmanagementsystemen in commerciële 
wagenparken zijn. De afgelopen jaren is die markt per jaar 
bijna zo’n 20 procent gegroeid. En die groei zet nog wel even 
door, verwacht ook Van Kooten. Auto’s zijn steeds vaker 
‘connected’, vooral ook door de wens van fleetowners meer 
flexibiliteit te brengen in hun mobiliteitsbeleid en vooral ook 
om hun vloot duurzamer te krijgen. “Dat auto’s 80 procent 
van de tijd gewoon stilstaan, wordt steeds minder getolereerd. 
De hele discussie over de verschuiving van bezit naar gebruik 
speelt volop bij fleetowners. Maar vaak moet wel de juiste 

De ‘big-brother’ gedachte is er anno 2018 

wel vanaf, een fleetmanagement-oplossing 

met bijbehorend kastje in de auto is een 

volwaardig middel om efficiency te brengen, 

duurzame mobiliteit op de kaart te zetten, 

klanttevredenheid te verhogen, grip te 

krijgen op urenregistratie… Desmond van 

Kooten van het internationaal opererende 

GPS-Buddy kan zo nog wel even doorgaan. 

De ‘menukaart’ van het bedrijf is lang, en 

nieuwe gerechten dienen zich aan…

‘ingang’ worden bepaald om met een systeem aan de slag te 
gaan. De een wil meer grip op zijn vloot, de ander wil besparen 
op brandstof, de ander wil af van de handgeschreven werkbon 
en alles digitaal om zijn service naar de klant te verbeteren. Er 
zijn nogal wat mogelijkheden.”

GPS-Buddy biedt zijn systeem dan ook modulair aan. Het 
geheel is schaalbaar, er kan gemakkelijk worden uitgebreid 
om andere ‘problemen’ aan te pakken. Die oplossingen zijn 
zo talrijk omdat ieder bedrijf weer zijn eigen noden heeft, 
benadrukt Van Kooten. Vrijheid voor de klant, luidt dan ook 
zijn devies. Om die vrijheid vorm te geven, heeft GPS-Buddy 
ervoor gekozen om alles onder eigen dak te ontwikkelen. 
Naast een eigen productiefaciliteit is er ook een internationaal 
Research & Development team; alles gevestigd in Almere. 
Van Kooten: “Onze organisatie biedt vooral ook een groot 
voordeel voor internationaal georiënteerde en georganiseerde 
bedrijven; service en support kan snel en vakkundig door 
lokale partners worden verzorgd en de invulling van Europese 
overeenkomsten wordt centraal gecoördineerd.”

Desmond van Kooten, Sales Director GPS-Buddy International

Preferred supplier
Het fleetmanagementbedrijf hanteert ook een branchegerichte 
aanpak. Voor de lease- en verhuurbranche wordt GPS-Buddy 
ingezet voor kilometerregistratie waarbij bijvoorbeeld ‘pay 
as you use’ contracten kunnen worden aangeboden. Maar 
het wordt ook ingezet om onderhoud te stroomlijnen. Voor 
leasemaatschappij Mister Green Lease is GPS-Buddy het 
vaste partner. Voor bouw- en infrabedrijven, grootafnemer 
van fleetmanagementsystemen, is de organisatie zelfs 
‘preferred supplier’ voor leden van Bouwend Nederland, de 
ondernemersorganisatie voor zo’n 4300 kleine en grote bouw- 
en infrabedrijven. “Voor al die verschillende doelgroepen 
en toepassingen kunnen we exact de return on investment 
(ROI) berekenen. Servicebedrijven kunnen bijvoorbeeld per 
opdracht gemakkelijk 15 minuten per dag besparen met een 
fleetmanagementsysteem. De winst is dan snel uit te rekenen”, 
aldus Van Kooten.

Begin april heeft GPS-Buddy een nieuwe planner-app 
geïntroduceerd. Daarmee kan realtime de status van de 
ingeplande opdrachten worden bekeken, zowel per voertuig 
als voor het hele park. Daarnaast is per voertuig te zien bij 
welk percentage klanten het voertuig op tijd of te laat kwam. 
Verder is het mogelijk om naast de actuele route ook de file-
informatie weer te geven waarmee ook klanten ‘automatisch’ 
adequaat kunnen worden geïnformeerd. “In combinatie met 
onze Driver app, kan men ook het percentage afgeronde 
taken zien. Het zorgt voor meer productiviteit, een hogere 
klanttevredenheid en vooral een drastische verlaging van het 
aantal telefoongesprekken.”

GPS-Buddy introduceert 

low-end voertuigvolgsysteem

Tijdens de beurs Transport Compleet in Hardenberg 
half februari heeft GPS-Buddy een nieuw ‘low-end’ 
voertuigvolgsysteem geïntroduceerd. Geschikt voor 
bedrijven met een snel veranderend wagenpark. Of 
voor ritten die incidenteel moeten worden gevolgd.
Het systeem meet slechts 6,7 cm bij 5 cm en is snel 
en eenvoudig te installeren in elk voertuig op de OBD 
II-connector. Volgens Desmond van Kooten kan het 
systeem eenvoudig worden ingezet indien gebruik wordt 
gemaakt van een leenauto of van vervangend vervoer. 
Maar hij ziet vooral ook kansen in de transportsector. 
“Om het ‘leeg’ rijden zoveel mogelijk te vermijden, of 
een capaciteitstekort van chauffeurs op te vangen, kan het 
zijn dat een rit of vracht wordt uitbesteed aan een derde 
partij. Met een OBD II-connector kan deze rit of vracht 
dan toch snel worden gevolgd.” GPS-Buddy is in 2003 
opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een internationaal 
opererende organisatie. Het bedrijf heeft zo’n 52.000 
voertuigen uitgerust met de fleetmanagementsystemen 
bij ruim 1.800 klanten.
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Micpoint zet in op business intelligence voor fleetdata
“Zie ons als de motor achter de autodeelconcepten”

Data is de heilige graal in fleet- en 

leaseland. Geen deelconcept, geen 

fleetmanagementsysteem en geen 

berijdersprogramma dat meer zonder kan. 

Maar geen fleetmanager zit anno 2018 te 

wachten op ‘tig’ kantjes met rapporten 

waarbij ze zelf de beslissing moeten 

nemen. Telematicabedrijf Micpoint, de 

motor achter heel wat deelconcepten, 

werkt aan een 3.0 systeem gebaseerd op 

business intelligence. 

Terabytes aan data draaien er op de Nederlandse servers van 
Micpoint. Het begrip ‘big data’ begint zowaar bijna concrete 
vormen aan te nemen tijdens het interview met de gedreven 
Micpoint-directeur Denis Leemkuil. Ook de mogelijkheden, 
en zelfs concrete toepassingen, lijken onbeperkt als Leemkuil 
het heeft over de potentie van al die data. Maar om kwantiteit 
gaat het niet; het is de kwaliteit van de data die uiteindelijk 
helder en overzichtelijk aan de klant wordt gepresenteerd 
waar de uitdaging ligt. Neem de berijderscore die veel 
fleetmanagementsystemen berijders toebedelen. Veelal 
totaal onbetrouwbaar, aldus Leemkuil. Vooral omdat enige 
uniformiteit in de systemen ontbreekt. “Waar de ene berijder 
een zeven krijgt voor het nemen van een bepaalde bocht, wordt 
het in een ander systeem een negen. Of een vijf. Uiteindelijk 
zegt het dus helemaal niets.”

Autodeel-concepten
Data is ook onmisbaar bij het opzetten van autodeelprojecten, 
inmiddels een tak van sport dat bij Micpoint is uitgegroeid 
tot de groeimotor van het bedrijf. Zo is Micpoint voor 
MyWheels de afstandsbediening van de auto, voor het openen 
en sluiten. De komende maanden verwacht Leemkuil nog 
een aantal samenwerkingsverbanden te sluiten met andere 
autodeelconcepten. Die hebben weliswaar aan de ‘voorkant’ 

de zaken geregeld, veelal door middel van een app, maar aan 
de achterkant ontbreekt het hen aan kennis en data. Ook grotere 
‘corporate’ bedrijven weten het Houtense bedrijf te vinden. 
Vooral omdat het een unieke oplossing heeft in de markt: de 
MyFMS Smart Reader die Micpoint in de deelauto’s installeert 
kan namelijk in bijna alle gevallen de bedrijfs- of toegangspas 
van een medewerker lezen. Zo ook de laatste versie die eind 
van dit jaar op de markt komt met een nog breder bereik aan 
toegangstechnieken. Daarmee kan dus met eenzelfde pas de 
auto gereserveerd en geopend worden naast het gebruik met 
de App. Het systeem weet precies wie er in de auto rijdt en 
hoeveel kilometers er wordt gereden. Data die automatisch op 
de goede plek terecht komen in de backoffice van de klant. 
“De nieuwe MyFMS Smart Reader die we na de zomer 

gaan uitrollen is bovendien nog zuiniger in energieverbruik, 
waardoor het bijna helemaal geen belasting meer vormt voor 
de accu. Het is bovendien eenvoudig te installeren en heeft 
een mooier design en voldoet aan de automotive standaarden. 
Niet onbelangrijk voor het succesvol opzetten van autodelen.”

Business intelligence
Leemkuil benadrukt dat het geheel is opgebouwd volgens de 
straks geldende privacyregels AVG/GDPR. Daarvoor zijn in 
de MyFMS cloud nodige aanpassingen gedaan. Veiligheid en 
vooral ook uniformiteit van inloggen waren speerpunten bij 
de ontwikkeling. “Alleen al het feit dat we kunnen doorloggen 
naar het fleetmanagementsysteem, klinkt IT-beheerders als 
muziek in de oren”, weet Leemkuil. Maar zoals het een goed 
databedrijf betaamt, staan de ontwikkelingen nooit stil. Want 
zoals de directeur aan het begin van het interview al aangaf, er 
is zoveel mogelijk met al die data. Micpoint is nu bezig met 
het implementeren van Qlik Sense Business Analytics. Onder 
andere geïnspireerd op het BI-platform dat voor IKEA is 
ontwikkeld, Qlik Sense. Daarmee is de Zweedse meubelgigant 
in staat om het hele logistieke proces optimaal te managen. 
Dat er bij wijze van spreken precies het goede aantal Billy-
boekenkasten in een bepaalde vestiging staan waar de kast 
goed verkoopt. Leemkuil: “In dit systeem, wat we de komende 
maanden op de markt brengen, kun je bijvoorbeeld zien met 
welke bestelauto er welk product is vervoerd en hoeveel 
privékilometers de chauffeur ermee heeft gereden. Of zie je 
welke monteur met de juiste uitrusting en juiste certificering 
het snelst bij een specifieke klus kan zijn. Ontelbare analyses 
kan je ermee uitvoeren, de data haalt een klant zelf op 
waarbij het geheel via een dashboard overzichtelijk wordt 
gepresenteerd.”
Cruciaal voor dergelijke business-intelligence toepassingen is 
de openheid van data en het kunnen koppelen van al die data 
middels de MyFMS API. Micpoint is inmiddels aangeschoven 
bij grote internationale partijen die bijvoorbeeld rechtstreeks 
de data van autofabrikanten krijgen of de data kunnen 
uitlezen. Het merendeel van de auto’s kan al door Micpoint 
worden ontsloten, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op de 
architectuur van de auto. Want dan kan de veiligheid in het 
geding komen. En als straks de telematica al standaard in de 
auto zit? Leemkuil: “Dat maakt het voor ons eigenlijk alleen 
maar makkelijker. Voor een fleetowner wordt het uiteindelijk 
nog belangrijker om één platform te hebben dat alle data van 
alle automerken aankan.”

Dennis Leemkuil

IT-bedrijf Centric kiest voor het verduurzamen van het wagenpark voor 

aardgas, als ‘second best’ oplossing. Meer dan 200 medewerkers kregen 

onlangs de sleutels van hun nieuwste Volkswagen Polo op CNG.

Verduurzaming van de vloot stond voorop in het selectietraject voor de nieuwe auto’s, stelt 
Carolien van der Werf, als CFO verantwoordelijk voor het wagenpark van Centric. CNG kwam 
daarbij als ‘second best’ naar voren. “Vorig jaar hebben we een pilot uitgevoerd met volledig 
elektrische auto’s. Die is positief verlopen, maar de range van de betaalbare full ev’s is nog te 
beperkt om onze groep berijders goed te faciliteren; ze werken aan afwisselende projecten bij 
verschillende opdrachtgevers en zitten daarom veel op de weg. CNG is second best: minder 
vervuilend dan benzine en diesel, een groter bereik en de infrastructuur van laadstations 
voldoet.”
De nieuwe Polo’s combineren CNG met benzine, maar de berijders worden zoveel mogelijk 
gestimuleerd om op CNG te rijden. PitPoint, leverancier van groengas (CNG), heeft de Centric-
medewerkers geadviseerd over het duurzaam rijden op CNG en in samenwerking met PON 
worden er challenges georganiseerd waarbij rijden op CNG wordt beloond.

Centric kiest voor aardgas (CNG) – en niet voor EV
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“We hebben een stevige groeipotentie” 
KwikFit: verlengstuk van de leasemaatschappij

Met de opening van een eerste, volledige 

CO2-neutrale vestiging, onderstreept 

KwikFit nog eens nadrukkelijk het 

vizier op de toekomst te richten. Een 

toekomst waarin auto’s een belangrijke 

functie blijven spelen, maar waarin ook 

elektrificatie en zorg en aandacht voor 

duurzaamheid een grote rol opeisen. 

Niettemin, ook op andere fronten wil 

KwikFit zich onderscheiden, zegt Pieter 

Bekker, directeur van KwikFit Zakelijk: “We 

willen zo goed mogelijk aansluiten bij de 

zakelijke markt.”

In de achterliggende decennia heeft het van oorsprong Schotse 
KwikFit in Nederland een prominente plaats veroverd als 
autosnelservicebedrijf. Begonnen met voornamelijk banden 
en uitlaten, is de transitie naar een veel meer volwaardig 
garagebedrijf inmiddels achter de rug. Uitlaten vormen 
daarbij nu nog maar een minimaal gedeelte van de activiteiten. 
Banden, trekhaken, ruitreparatie, APK en regulier onderhoud 
zijn nu het hart van de activiteiten. En niet alleen daarmee 
is een stabiele organisatie ontstaan; na enkele wisselingen 
van eigenaar is de organisatie al acht jaar in handen van het 
Japanse Itochu Corporation, een sterk aan de automotive 
sector gelieerde multinational. 

In het Harderwijkse hoofdkwartier van KwikFit Nederland is 
van Aziatische rust overigens geen sprake. KwikFit is namelijk 
sterk in beweging zegt Pieter Bikker: “Onder andere doordat 
wij al onze 175 Nederlandse vestigingen moderniseren en 
ombouwen. Uiteraard hebben wij in het verleden op prijs, 
service en snelheid een naam opgebouwd. Zowel in de 
particuliere markt, maar ook in de zakelijke markt. Dat laatste 
is belangrijk: 90 procent van de leasemaatschappijen werken 
met ons samen op het gebied van ROB. De zakelijke markt 
vraagt om andere vormen van service. Niet alleen snelheid 
maar ook comfort. De berijder wil tijdens het wachten op een 
bandenwissel zijn e-mail kunnen doen, telefoontjes plegen en 
kunnen genieten van een goede kop koffie. Daar moeten wij 
als KwikFit de faciliteiten voor bieden.”

De ombouw van alle 175 filialen, strategisch verdeeld over 
Nederland, zal nog enige tijd in beslag nemen. Daarnaast is 
er de volledig CO₂-neutrale vestiging aan de A2 bij Utrecht. 
“Zonnepanelen op het dak, warmtepomp-technologie; 
allemaal zaken waar iedereen mee te maken krijgt. Met de 
vestiging in Utrecht willen wij daar ervaring mee opdoen. Net 
zoals wij ook nu al ervaring hebben met het onderhoud van 
elektrische auto’s en de certificering van monteurs.”

Immers, ook vanuit de leasemarkt en grotere fleetowners 
zal er kennis worden verwacht bij KwikFit. De relaties zijn 
er al, vertelt Bikker: “Nagenoeg alle leasemaatschappijen 
en zeker de grotere doen zaken met ons. Wij verzorgen het 
ROB-deel en er zijn partijen die het volledige beheer aan ons 
toevertrouwen.”
Uiteraard kan dat alleen door goed te luisteren naar de 
wensen van en het doorgronden van de processen bij de 
partners. “Wat wij bieden is één loket, één aanspreekpunt 

voor de maatschappij en fleetowner. Daarmee kunnen we 
onze partners veel werk uit handen nemen. Natuurlijk, niet 
in alle gevallen zal de maatschappij dat wensen. Maar door 
goed te luisteren kunnen wij aansluiten op de processen van 
de leasemaatschappij. Wij hebben hier korte lijnen, kunnen 
snel inspelen op wensen en invulling geven aan vragen vanuit 
die zakelijke markt. We streven daarin veel maar naar een 
partnership, waarbij je samen rendement voor beide partijen 
realiseert.”

Qua producten en diensten heeft KwikFit alles onder dak. Van 
banden tot trekhaken, van ruiten tot onderhoud en van airco tot 
uiteraard de APK. Convenience, gemak, gaat daarbij een grote 
rol spelen, voorspelt Pieter Bikker: “Net zoals je maaltijden 
thuis laat brengen of de boodschappen worden afgeleverd. 
We hebben nu een service waarbij onze monteur de auto 
komt ophalen: thuis of op de zaak. Dat de automonteur dat 

zelf doet, dat geeft vertrouwen. Daarnaast doen we ook steeds 
meer activiteiten aan huis. Zoals dus ruitreparaties, waarmee 
wij inmiddels op de derde plek staan in Nederland. En 
daarin voorzien wij, samen met onderhoud, nog een stevige 
groeipotentie.”

Wat een belangrijk onderscheid blijft is dat KwikFit met 175 
vestigingen goed verspreid is, vervolgt Bikker: “Dat is een 
deel van onze service. Wie bijvoorbeeld via ons callcenter 
hier in Harderwijk een afspraak maakt, kan snel worden 
doorverwezen naar een ander filiaal mocht de gewenste 
vestiging geen plek hebben. KwikFit is altijd in de buurt.”
Dichter in de buurt en goedkoper; jarenlang waren het de twee 
elementen waarom voor KwikFit werd gekozen. Dat blijft: 
een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en de goede 
regionale en lokale aanwezigheid. “Die prijspositie is er nog 
altijd, maar achtervolgde ons ook in die zin dat we met dat 
goedkoper imago ook wel een slechtere kwaliteit zouden 
bieden. Dat is dus pertinent niet zo. Daarom ook vertrouwen 
leasemaatschappijen ons en zijn ook veel MKB’ers klant bij 
ons. Ook daar hebben wij trouwens weer specifieke vormen 
van dienstverlening voor ontwikkeld, zoals de MKB KwikFit 
Drive Card.”

Het streven is om voor de zakelijke markt steeds meer een 
verlengstuk te worden voor de leasemaatschappijen en 
wagenparkbeheerders, besluit Pieter Bikker: “Wil je dat 
kunnen, dan stelt dat ook grote eisen aan ons. Kwaliteit, 
goede service en voortdurend blijven investeren in 
productontwikkeling. En uiteraard: de berijder netjes en 
vriendelijk ontvangen. Klanttevredenheid staat hoog in ons 
vaandel. Want KwikFit, dat is service waar je blij van wordt!”

Bandenhotel

Zowel in Harderwijk als Etten-Leur beschikt KwikFit 
over een bandenhotel. In beide locaties liggen 60.000 
sets banden opgeslagen. Een bijzondere dienst is dat alle 
banden eerst door een speciale bandenmeetstraat gaan, 
waar het profiel digitaal wordt gemeten. Pieter Bikker: 
“We kunnen dan bijvoorbeeld met leasemaatschappijen 
of eigenaren afspreken dat wij bij een bepaald aantal 
millimeters de banden vervangen, zonder dat wij daar 
nog apart toestemming voor vragen. Ook daarmee maken 
we onze dienstverlening nog completer.”



26 | Automotive

Eindelijk in de showroom
Autofabrikanten kiezen voor Vredestein

Onlangs kondigde de Europese Commissie maatregelen 
aan tegen de import van bus-en truckbanden vanuit China. 
Aanleiding was het dumpen van deze banden op de 
Europese markt, waardoor een eerlijke concurrentie en 
goede marktwerking werd verstoord. Bij het ter perse gaan 
van dit nummer zijn de consequenties voor de Chinese 
bandenproducenten nog niet te overzien. Evenwel is Paul 
Eidhof ervan overtuigd dat een en ander gevolgen gaat 
hebben: “Het kan gaan betekenen dat er flinke importheffingen 
worden vastgesteld voor truckbanden uit China”.  
Eidhof wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar de 
Europese maatregelen spelen Apollo Vredestein wel in de 
kaart: “Zeker nu Apollo stevig inzet op de introductie van 
truckbanden in Europa. Wereldwijd zijn onze truckbanden 
in gebruik en in India zijn we zelfs marktleider. Na een zeer 
uitgebreid testprogramma in Europa gaan we nu ook in dit 
continent ons daarmee manifesteren. Natuurlijk is er al een 
naamsbekendheid vanwege de succesvolle introductie van 
Apollo personenwagenbanden én de vermarkting door de 
Nederlandse verkooporganisatie van Apollo Vredestein. Je 
zult je echter toch als nieuwkomer in deze markt moeten 
bewijzen en daar kijken we met alle vertrouwen naar uit.”

De Nederlands-Indiase bandenfabrikant 

Apollo Vredestein gaat zich met het 

Apollo merk nadrukkelijk mengen in de 

Europese markt voor truckbanden. Ook in 

Nederland liggen inmiddels de gangbare 

maten truckbanden van Apollo in de 

stelling. Banden met goede prestaties, 

vergelijkbaar met de A-merken maar 

met een aantrekkelijke prijs, zegt Paul 

Eidhof, Cluster Director Benelux van Apollo 

Vredestein, die hoge spanning in de 

truckbandenmarkt voorspelt. 

Met het matenpakket dat Apollo brengt in de truckmarkt 
wordt ruim 80% van de Europese vraag afgedekt. “Met de 
truckbanden betreden we een verdringingsmarkt, waarin we 
ons imago en de kwaliteit moeten bewijzen. In deze markt wordt 
daarnaast nauwkeurig gekeken naar de kilometerkostprijs en 
daarom zullen onze banden een plek in de markt gaan vinden. 
Onze no-nonsense benadering in de markt gaat ons daarbij 
helpen. De eerste feedback uit de markt is zeer positief: men is 
buitengewoon enthousiast over de prijs-prestatieverhouding.”
Eidhof voegt eraan toe dat in een land als India truckbanden 
tot het uiterste worden belast: “Er is daar sprake van heel 
andere eisen en de banden die in Europa worden verkocht zijn 
geen kopieën. Bovendien zijn we in Nederland ook gewend 
aan heel andere transportbewegingen: van het rondje rond 
de kerk tot naar Spanje. Daar moet je aan kunnen voldoen in 
deze markten. Maar nogmaals, kwaliteit is er. En bovendien: 
vanaf volgend jaar kunnen we ook spreken van een Europees 
product want dan worden de truckbanden voor de Europese 
markt geproduceerd in onze fabriek in Hongarije.”

Naast de truckbanden, waarvan de productie nu nog in 
India plaatsvindt, is er in de personenbandenmarkt volop 
beweging. Het is te danken aan de opening van de reeds 
genoemde bandenfabriek van Apollo Vredestein in het 
Hongaarse Gyöngyöshalász. De capaciteit van de fabriek 
groeit met de dag maar even belangrijk is dat nu al een 
doelstelling is bereikt: de eerste montage. Paul Eidhof: “Door 
de productiecapaciteit van onze fabriek in Enschede waren 
we niet in staat de autofabrikanten met eerste montage van 
dienst te kunnen zijn. We leverden aan de aftermarket en ja: 
daar zijn we heel succesvol in. Maar de ambitie was altijd om 
ook de autofabrikanten te kunnen bedienen. Dat hebben we 
nu bereikt.”

Paul Eidhof bekent ‘met een grote glimlach’ de Ford Ecosport, 
de Seat Ibiza én de VW polo in de showroom te hebben 

gezien óp Vredestein-banden. Op korte termijn volgen nog 
diverse andere merken en types die af fabriek gaan worden 
geleverd met Vredestein-banden. Dat de OE-markt Vredestein 
monteert is ontzettend belangrijk. ”Bij de eerste vervanging 
kiest de berijder namelijk in de meeste gevallen voor de band 
die erop zit. Dus Vredestein. Vanuit dat perspectief is de 
bandenfabriek in Hongarije nu al heel belangrijk. De capaciteit 
en de certificeringen die we nu realiseren in Hongarije zijn een 
boost voor Apollo Vredestein.”

Deze ontwikkeling versterkt de positie van Vredestein. “We 
hebben een goede positie in alle kanalen: de aftermarket, de 
bandenspecialisten, ketens, de leasemaatschappijen en bieden 
daarnaast tailormade oplossingen voor fleetowners. Dat heeft 
geresulteerd in een continue groei in het marktaandeel. In de 
segmenten all season- en winterbanden zijn we in Nederland 
marktleider. De merknaam Quatrac is in ons land bijna 
synoniem voor all season banden. Belangrijk om te weten is 
dat álle winter en all season producten van zowel Apollo als 
Vredestein al jaren voorzien zijn van het 3 Peak Mountain 
Snowflake-symbool. Dit symbool is voor nieuwe banden 
sinds 1 januari 2018 verplicht om in Duitsland te worden 
erkend als ´wintertauglich´,”aldus Paul Eidhof: “Het segment 
zomerbanden zal door de levering aan de automobielfabrikanten 
een serieuze boost krijgen omdat nieuwe auto’s in Nederland 
voor het leeuwendeel op zomerbanden worden afgeleverd.”

De trots op het merk en de bereikte marktpositie betekent echter 
zeker niet dat er rustig achterover wordt geleund. De R&D van 
Apollo Vredestein onderzoekt voortdurend verbeteringen op 
het gebied van veiligheid, rolweerstand, geluid en gebruikte 
materialen. “Stuurgedrag, weggedrag en comfort zijn daar 
directe afgeleiden van. Elke nieuwe generatie banden biedt 
weer verbeteringen ten opzichte van de oude. Geluid wordt 
natuurlijk een belangrijker issue, zeker nu de elektrische auto 
in opkomst is. Overigens heeft dat ook gevolgen voor de 
kwaliteit en de constructie van de band. Elektrische auto’s zijn 
zwaarder, hebben een hoger koppel en daardoor uiteindelijk 
een wat hogere slijtage.”

Concluderend: met de nieuwe fabriek in Hongarije is een 
aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd. De Apollo-
truckbanden hebben potentie in Europa én de groei van Apollo 
Vredestein zet zich gestaag door. Dat past bij het concern, 
dat nog altijd belangrijke roots in het nuchtere Twente heeft: 
“We gaan door op de goede weg. Pragmatisch en zonder rare 
bokkensprongen, maar wél met een enorme ambitie.”

Paul Eidhof, Cluster Director Benelux van Apollo Vredestein
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Movida en MDP Inbouwspecialisten bundelen krachten voor ‘connected’ voertuigen

“Mobiliteit en Communicatie worden hier met hoofdletters geschreven”

Om meteen maar even een inkijkje te geven in de (nabije) 
toekomstvisie van Moné: Een berijder stapt in de auto nadat hij 
is geautoriseerd door ofwel een fleetmanagementsysteem van 
de werkgever of ‘gewoon’ door zijn smartphone. Diezelfde 
smartphone wordt in het dashboard geschoven waardoor de 
auto niet alleen start, maar er ook gebruik kan worden gemaakt 
van diverse diensten waarvoor al dan niet is betaald. Bellen 
in de auto? Misschien dat de berijder alleen telefoontjes mag 
aannemen en zelf niet bellen; company policy. Het is van 
tevoren allemaal ‘gemanaged’ door het systeem. Aldus een 
korte schets van de mogelijkheden. Dat het ervan gaat komen, 

daarover is Moné van overtuigd. Autofabrikanten gebruiken 
de smartphone van de berijder sowieso al langer om connected 
diensten te leveren. En natuurlijk zijn er Apple Car Play en 
Android Auto. Moné: “Het zijn ook partijen als Apple en 
Android die de omvang en het geld hebben om autofabrikanten 
op dat vlak te ondersteunen. De techniek gaat zo hard, een 
autofabrikant alleen kan het niet bijbenen. Samenwerking in 
de keten is dan ook essentieel”, aldus Moné.

17.000 smartphones
Samenwerking luidt dan ook het devies bij Movida/MDP. Dat 
was ook de les van Moné bij zijn vorige werkgever Micpoint, 
waarbij Moné de telecomactiviteiten heeft meegenomen naar 
het nieuwe bedrijf. Jarenlang heeft hij bij Micpoint gebouwd 
aan een eigen dataplatform waarop alle fleetmanagementtaken, 
zoals ritregistratie, konden worden uitgevoerd. Het is ook de 
backbone van menig autodeelproject in den lande. Dergelijke, 
eigen oplossingen zijn mooi, schetst Moné. “Maar het maakt 
het wel moeilijker om bij te blijven in alle ontwikkelingen. De 
concurrentie die zich puur op software richt, en de hardware 
elders inkoopt, wordt steeds sterker. Zaak is voortdurend 
te kijken hoe je producten en diensten kan inzetten waar 
bedrijven ook echt iets aan hebben. Die gemakkelijk en 
goedkoop zijn te implementeren. Daarover hebben we zeker 
zo onze gedachten…”

Vooralsnog heeft zowel Movida als MDP hun handen vol 
aan de core-activiteiten. In het geval van Movida is dat onder 
andere het beheren van 17.000 smartphones voor een brede 
waaier van bedrijven. Movida ondersteunt bedrijven bij 
alle aspecten van zakelijke telefonie en houdt medewerkers 
mobiel en bereikbaar. Het moet de klanten uiteindelijk 
prijsvoordeel bieden. De focus ligt vooral op de ‘verbinding’, 
verduidelijkt Moné. Dus niet op de hardware. Om het lijntje 
met de automotive weer te maken: een groeiende groep auto’s 
is tegenwoordig connected. Movida kan ervoor zorgen dat 
de verbinding van deze auto soepel verloopt. Moné: “In veel 
gevallen heeft een fabrikant een afspraak met één provider. 
Maar die biedt niet overal in het land een goede dekking. Wij 
kunnen een roaming-verbinding leveren die overal het beste 
ontvangst garandeert. De dekkingsgraad wordt daarmee een 
stuk groter, wat me bij telematica in de auto niet onbelangrijk 
lijkt.”

Kabelboom
Ook daar dus weer het lijntje met de (slimme) auto. MDP 
Inbouwspecialisten is daarentegen een echte automotive 
speler. Het is vooral een partner van leasemaatschappij 
en schadeherstellers. Voor die laatste partijen helpt het 
bijvoorbeeld bij schade de bekabeling van de auto te herstellen 
zonder dat meteen de hele kabelboom moet worden vervangen. 
Dat laatste is een dure grap dat al snel in de duizenden euro’s 
loopt. Voor leasemaatschappijen en fleetowners bouwt MDP 
onder andere registratiesystemen en/of navigatie in. Maar 
ook parkeerhulpsystemen en voertuigbeveiliging behoren tot 
veelvoorkomende opdrachten. Servicemonteurs kunnen dat 
ook ter plekke bij de klant doen. Moné: “Al jaren horen we dat 
inbouwactiviteiten minder worden. In absolute aantallen klopt 
dat misschien, maar er blijven handjes nodig. Fleetowners 
willen nu eenmaal specifieke oplossingen.”

Het eerste concrete product tussen telecom en telematica, 
de eerdergenoemde mogelijkheid om de smartphone in de 
auto te blokkeren, komt deze maand op de markt. Het is een 
zogenaamde volledig gemanagede oplossing. Dat wil zeggen 
dat de app die de telefoon blokkeert er niet zomaar afgehaald 
kan worden. Tenminste, niet zonder dat de werkgever een 
seintje krijgt. Die kan ook precies bepalen welke apps er wel 
mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld navigatie, en welke niet. 
Appen en mailen is natuurlijk sowieso uit den boze. Moné: 
“Bij Shell geldt de policy dat er helemaal niet in de auto mag 
worden gebeld. Terwijl bij andere bedrijven alleen inkomende 
gesprekken worden toegelaten. Het is allemaal in te stellen. 
Het is een klein voorbeeld van techniek waar de klant echt 
iets aan heeft. En uiteindelijk ook de verkeersveiligheid ten 
goede komt.”

Telecom en telematica gescheiden 

werelden? Wie daarin gelooft, is anno 

2018 niet goed bij de les. Juist in de auto 

komen de twee werelden steeds vaker 

tezamen. Misschien is Ed Moné wel de 

‘verpersoonlijking’ van de brug tussen de 

twee werelden. Met zijn jarenlange ervaring 

in de automotive telematicaoplossingen 

én telecom. Als kersverse directeur 

van telecomspecialist Movida, was zijn 

eerste daad het overnemen van MDP 

inbouwspecialisten, partner van menig 

leasebedrijf. “Mobiliteit en Communicatie 

worden hier met hoofdletters geschreven.”

“Zaak is voortdurend te kijken hoe je 
producten en diensten kan inzetten 

waar bedrijven ook echt iets aan 
hebben. Die gemakkelijk en goedkoop 

zijn te implementeren”

Ed Mone
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PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL

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

Jarenlange ervaring én persoonlijke aandacht zijn 
de basis van ons handelen. Wij kijken verder dan 
het invullen van een opdracht en investeren in een 
langdurig partnerschap met bedrijven en kandidaten. 

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

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

MEDEWERKERS ZIJN 
ALLESBEPALEND VOOR 
HET SUCCES VAN
DE ORGANISATIE

LeasePlan wil met CarNext.com occasionmarkt opschudden

LeasePlan Nederland introduceert vandaag 

CarNext.com. Het moet een onafhankelijk 

pan-Europees merk worden voor kwalitatief 

hoogwaardige gebruikte auto’s, om vertrouwen 

te brengen in de markt voor jong gebruikte au-

to’s. Want de tijd is rijp om de markt voor occasi-

ons op te schudden, zegt LeasePlan.

Dat laatste baseert de leasemaatschappij op onderzoek, 
uitgevoerd door Kantar TNS. Volgens dit onderzoek gaan 
Nederlanders nog liever naar de tandarts 
of doen ze hun belastingaangifte dan dat 
ze onderhandelen over de prijs van een 
tweedehands auto. Verder blijkt dat 48% van 
de ondervraagden vraagtekens plaatst bij de 
kilometerstand en onderhoudshistorie van 
occasions, 46% vindt dat een testrit te kort 
duurt om goed te kunnen beslissen, 39% 
bereid zou zijn om hun zoekgebied voor een 
tweedehandsauto uit te breiden als de auto 
vervolgens bij hen voor de deur zou worden 
afgeleverd, 12% een auto online zou kopen 
als de auto bij hen voor de deur zou worden 
afgeleverd.

CarNext.com is ontworpen om in al 
deze consumentenbehoeften te voorzien. 
Automobilisten kiezen hun auto online uit, 
vervolgens kan de auto bij hen thuis worden 
afgeleverd of kunnen ze de auto bezichtigen 
bij een van de Delivery Stores in Breukelen, 
Moordrecht, Hengelo, Zwolle en Veghel. 
Hier kunnen ze een testrit maken en met een 
deskundige praten voordat ze een definitief 
besluit nemen. CarNext.com wil een netwerk 
van 50 Delivery Stores opzetten in Europa. 
Volgens Erik Henstra, Managing Director 
van LeasePlan Nederland, is er onder 
Nederlandse consumenten een groeiende 
vraag naar gebruikte auto’s van hoge kwaliteit 
voor een eerlijke prijs en voorzien van de 
laatste milieu- en veiligheidstechnologieën. 
“Waar het tot nu toe aan ontbrak is een merk 
waar mensen vertrouwen in hebben. Dat 
merk is CarNext.com: geweldige auto’s, 
vaste prijzen, afgeleverd waar en hoe de 
koper maar wil.” 

Op den duur krijgen automobilisten ook 
de mogelijkheid om een leasecontract of 
abonnement af te sluiten op een gebruikte 
auto naar keuze, meldt LeasePlan. Volgens 
een marktrapport van Roland Berger bedraagt 
de potentiële markt voor de verkoop van drie 
tot vier jaar oude gebruikte wagens zo’n EUR 
65 miljard.

Een van de vijf Nederlandse Delivery Stores van CarNext.com.
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Transscope ziet interesse MKB voor fleetmanagement groeien
“De grootte van het wagenpark maakt eigenlijk niet meer uit”

Niet controleren maar sturen. Dat is de boodschap die 
Kienhuis graag overbrengt aan zijn klanten. De drempel die 
fleetowners hebben als het gaat om aanspreken van personeel 
op zaken als rijgedrag en tijdindeling, gaat ten koste van het 
bedrijfsvoordeel. Maar die drempel wordt langzaam maar 
zeker geslecht, merkt Kienhuis. Dit wordt gestaafd door de 
forse groei van fleetmanagementsystemen die jaar in jaar uit 
in de dubbele percentages loopt. Kienhuis heeft het idee dat 
het thema – een kastje in de auto – vaak onnodig complex 
wordt gemaakt. Het systeem genereert een enorme hoeveel 
waardevolle data. “Maar data alleen zegt natuurlijk niets. Het 
gaat om de vertaling van al die data naar nuttige inzichten 
waarop je kunt sturen, waarbij de klant aan de knoppen zit en 
de bestuurder door alle privacy waarborgen beschermd wordt. 
Nog niet iedereen heeft een juist beeld van telematica en 
fleetmanagementsystemen, en wat die voor de bedrijfsvoering 
kunnen betekenen. Aan die verdere bewustwording bouwen 
we hier iedere dag.”

De toepassingen van een systeem worden breder. Transscope 
maakt bijvoorbeeld de laatste tijd van veel auto’s deelauto’s. 
Het heeft daarbij een systeem ontwikkeld waarbij het 
personeel met een bedrijfs- of toegangspas volledig sleutelloos 
een deelauto kan reserveren, openen én starten. Waarbij een 
sluitende ritregistratie automatisch wordt gecreëerd waarbij 
het geheel inzichtelijk wordt gemaakt met beheerstool. Vorig 
jaar zette Transscope een dergelijk systeem op de kaart bij de 
gemeente Haarlemmermeer en onlangs ook bij de gemeente 
Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Ook daar 
wordt de klant door Transscope als het ware ‘aan de hand’ 
volledig meegenomen in de mogelijkheden. “Zomaar een 
systeem over de schutting gooien, kan natuurlijk niet. Dan 
zie je in de kortste keren dat de beoogde efficiency niet wordt 
gehaald.”

Zorgelijk schadebeeld
Dat actief begeleiden van de klant in de mogelijkheden, is 
helemaal belangrijk als het ‘sturen van rijgedrag’ bovenaan de 
agenda staat van een bedrijf. Daar liggen vaak weer meerdere 
‘problemen’ aan ten grondslag, bijvoorbeeld een zorgelijk 
schadebeeld of een te hoog verbruik. Of een bedrijf wil stappen 
zetten op het gebied van duurzaamheid. “Het komt voor dat 
bedrijven hier met volle overtuiging aan beginnen, berijders 

ook echt aanspreken op hun gedrag al dan niet omwikkeld met 
positieve incentives. Maar later in het traject verslapt alsnog 
de aandacht. Rapportages worden dan niet meer optimaal 
gebruikt. Wij hebben daar inmiddels uitgebreide ervaring in, 
doen veel aan consultancy op dat vlak. Dat hoort allemaal bij 
onze dienstverlening”, aldus Kienhuis.

Maatwerk leveren is altijd het doel bij deze Nederlandse 
producent van fleetmanagementsystemen. Of beter gezegd: 
standaard maatwerk, zoals Kienhuis het omschrijft. Aan 
de basis staat namelijk één platform waarop alle data 
binnenkomt. Het maatwerk zit hem, naast de dienstverlening, 
vooral ook in het koppelen van systemen. Ook daarin weer 
‘standaard koppelingen’ zoals die van de tankpas en externe 
fleetmanagementsoftware. Ook is er een vaste leverancier 
van planningssoftware (Plandem). “In deze snelgroeiende 
technologische branche kun je immers niet alles meer zelf 
doen”, benadrukt Kienhuis. Extra koppelingen met systemen 
van de klant zijn geen probleem voor het platform van 
Transscope. Kienhuis: “Zolang het maar in dienst staat van 
het grote voordeel van een fleetmanagementsysteem: inzicht 
in de kosten! Of je nu 10 auto’s hebt, of 2000 voertuigen. De 
grootte van het wagenpark maakt eigenlijk niet meer uit.”

De voordelen van connected auto’s 

en een fleetmanagementsystemen 

dringen door tot het MKB, merkt men bij 

telematicabedrijf Transscope. Inzicht in de 

kosten drijft ondernemers, ook al zijn er 

‘maar’ tien voertuigen. Waarbij opvallend 

veel ‘gele kentekens’, zegt Henk-Jan 

Kienhuis, directeur van Transscope.

Deze ‘aloude volkswijsheden’ spelen dagelijks een rol in 

onze communicatie en zijn van grote betekenis voor onze 

woordenschat. Geliefde spreekwoorden als stille wateren 

hebben diepe gronden of je kunt nooit weten hoe een koe 

een haas vangt hebben na vijf eeuwen nog steeds niet aan 

zeggingskracht ingeboet.

 
Door de jaren heen veranderen spreekwoorden weleens van betekenis, 
van vorm of ze verdwijnen helemaal uit ons vocabulaire. Maar er komen 
ook geregeld nieuwe spreekwoorden bij: dit kunnen citaten van politici, 

fragmenten uit liedjes, reclameslogans, filmcitaten of zelfs literaire citaten zijn. 
Bovendien ‘leent’ het Nederlands geregeld spreekwoorden uit andere talen, van 
het Chinees tot het Duits.
 
Dit spiksplinternieuwe Van Dale Spreekwoordenboek is samengesteld door 
Dikke Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon en biedt een compleet overzicht 
van de meest gangbare Nederlandse en Vlaamse spreek woorden – verlucht met 
kleurrijke illustraties, korte essays over de herkomst van onze spreekwoorden 
en vele citaten uit de Nederlandse en Vlaamse media en literatuur.
Verkrijgbaarheid:
Het Van Dale Spreekwoordenboek is verkrijgbaar bij de (internet)-boekhandel 
en in de Van Dale-webwinkel. 396 pagina’s | ISBN 9789460774454 | € 24,99

Spreekwoorden – wie gebruikt ze niet?

Henk-Jan Kienhuis, directeur van Transscope
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Vakgarage groeit sterk in ‘veranderende markt’
“Wij vullen de behoefte van de klant goed in”

Nu het verdienmodel van lease-

maatschappijen onder druk staat wordt 

de kostenpost van reparatie, onderhoud 

en banden (ROB) belangrijker. Dat 

legt Vakgarage geen windeieren; de 

franchiseorganisatie van zo’n 290 universele 

garagebedrijven waarvan 130 voorzien 

van het ‘Professional’ label voor de zakelijke 

markt, sluit opmerkelijk veel nieuwe 

leasemaatschappijen aan. Vishal Durgaram, 

voorzitter Stichting Vakgarage over de 

kentering in de markt.

Uit de laatste editie van het Garageformule Top-40 onderzoek 
van het onafhankelijke automotive kennisbureau Aumacon 
blijkt dat het de grootste garageformules in het land voor 
de wind gaat. De top3 breidt het netwerk nog flink uit. 
Zo ook top3-speler Vakgarage. Deze maand hebben zich 
bijvoorbeeld weer twee nieuwe spelers aangemeld. De reden 
van de groei? Het merkdealerkanaal krimpt, de relatie tussen 
leasemaatschappijen en importeurs vertonen scheurtjes en de 
‘booming’ private leaserijder wil gewoon naar zijn ‘eigen’ 
garage en niet via een ‘chat-robot’ worden afgehandeld. 
Vishal Durgaram is er stellig in: “Wij vullen de behoefte van 
de klant goed in. We kunnen daarbij het modernste wagenpark 
aan, hebben een state-of-the-art automatiseringssysteem 
waarbij je bijvoorbeeld de real time beschikbaarheid ziet van 
onze werkplaatsen, hebben een haal- en brengservice en tal 
van andere services. Onze gebundelde inkoopkracht en het feit 
dat we met zelfstandige ondernemers werken, maakt ons een 
goede mobiliteitspartner voor ondernemend Nederland.”

Vakgarage-app
Durgaram doelt met die laatste focus – ondernemend Nederland 
– op de zogenaamde Vakgarages Professional vestigingen, het 
label waaronder Vakgarage volledige dienstverlening verzorgt 
voor de zakelijke rijder, wagenparkbeheerder, fleetowners en 
leasemaatschappijen. Met 130 van deze vestigingen heeft het 
label een landelijk netwerk en is daarom ook interessant voor 
leasemaatschappijen. Daarvan kiezen er steeds meer voor 

Vakgarage, zegt de voorzitter. Want ook de leasebranche moet 
ROB steeds slimmer gaan inkopen; de tijden dat de winsten 
van leasemaatschappij als bijna vanzelf groeiden, zijn voorbij. 
Het verdienmodel – overal een marge op rekenen - staat onder 
druk. ROB-kosten zijn een van de grootste kostenposten van 
een wagenpark dus daar is veel te halen, benadrukt Durgaram. 
En dat biedt kansen voor Vakgarage.

Maar uitdagingen zijn er ook. Zo wordt voertuigdata een steeds 
belangrijker item in het garagebedrijf. Waarbij het vooral gaat 
over de beschikbaarheid van die data. Vakgarage is momenteel 
bezig met het ontwikkelen van een eigen Vakgarage-app, een 

Vakgarage enige écht onafhankelijke garageformule
Vakgarage is het meest ervaren (sinds 1991) en de enige écht onafhankelijke garageformule in Nederland. Het verschil 
met alle andere garageformules is dat Vakgarage geen eigendom is van een onderdelenmerk, importeur of grossier. 
“Onafhankelijk betekent in ons geval dus ook zeker merkonafhankelijk”, benadrukt Durgaram. “Dit betekent niet alleen 
dat alle automerken welkom zijn in onze bedrijven. Ook wat betreft de onderdelen die gemonteerd worden is Vakgarage 
niet gebonden aan een merk. Door centrale inkoopafspraken en een uitgebreid distributienetwerk heeft iedere Vakgarage 
de beschikking over originele en A-merk onderdelen.” Voor de 130 Vakgarages Professional gelden hoge eisen. Ze moeten 
bijvoorbeeld beschikken over een prettige wachtruimte, met gratis wifi en koffie, waar de klant kan werken. Ook moet er 
vervangend vervoer en een haal- en brengservice zijn. Daarnaast zijn er strikte eisen voor wat betreft werkplaatsequipment 
en opleidingsniveau van de monteurs. Durgaram: “De Vakgarage-klanten kunnen rekenen op toegankelijke bedrijven met 
een sterke binding met de regio waarin zij actief zijn. Zij begrijpen als geen ander dat de bedrijfswagens van een mkb’er niet 
te lang stil mogen staan en zorgen daarom voor snelle mobiliteitsoplossingen.” 

echte berijders-app waarop bijvoorbeeld afspraken kunnen 
worden gemaakt voor onderhoud en reparatie en waarbij 
tevens de haal- en brengservice kan worden geregeld. Ook 
zitten er zaken op als pechhulp en verzekeringen. In het derde 
kwartaal komt de app op de markt. Durgaram: “Daarbij wilden 
we eigenlijk ook een koppeling maken met voertuigdata, maar 
dat kan nog niet. Momenteel testen we hiermee met een partij 
waarbij we bovendien het rijgedrag inzichtelijk gaan maken. 
Op die manier proberen we voortdurend te innoveren. Het gaat 
daarbij niet om de slimste of snelste te willen zijn, maar om 
wie het beste zich kan aanpassen om uiteindelijk de klant het 
best te faciliteren.”

Leaserijders moeten straks onder de nieuwe 

Europese privacyregels GDPR (vanaf 25 mei) 

hun privégegevens online kunnen raadplegen. 

XPOfleet komt daarom met de webtool 

‘MyPrivacy’, waarmee het fleetowners op dat 

vlak wil ontzorgen.

XPOfleet bevat standaard alle benodigde rapporten voor 
fleetowners om aan de nieuwe GDPR-regels op de juiste 
manier te voldoen. Maar dat betekent voor de fleetmanager een 
extra taak; de nieuwe webtool moet daarin uitkomst bieden. 
“Met MyPrivacy wordt het privacy-beleid van de organisatie 
transparanter zonder dat het meer tijd kost. XPOfleet 
MyPrivacy past zich namelijk aan de werknemer aan door 
de persoonsgegevens automatisch te tonen in zijn eigen taal. 

Nederlands, Frans, Engels en Duits worden ondersteund”, 
aldus XPOfleet. Overigens is het ook geschikt voor 
werknemers zonder (lease)auto van de zaak, maar bijvoorbeeld 
met een mobiliteitsbudget. MyPrivacy biedt daarnaast niet 
alleen transparantie, ook als de werknemer gebruik zou willen 
maken van zijn recht om vergeten te worden of om fouten te 
corrigeren dan ziet hij in één oogopslag hoe hij dat met doen. 
MyPrivacy is vanaf nu beschikbaar op XPOfleet Cloud.

XPOfleet komt met GDPR ‘MyPrivacy’ tool

Vishal Durgaram, voorzitter Stichting Vakgarage
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MultiTankcard lanceert MoveMove mobiliteitskaart
Reuring in de anders zo rustige tankpassenmarkt

Al eerder schetste algemeen directeur Patrick Roozeman van 
MTc voor Fleet & Lease de ontwikkeling van de tankpas als 
mobiliteitshub of -transactiehuis. Met de MultiTankcard kan 
al langer ‘brede’ mobiliteit worden afgerekend. Alle gebruik-
te mobiliteitsdiensten worden dan verzameld op één factuur. 
Maar de toekomst zou wel eens een mobiliteitsplatform kun-
nen zijn waarop allerlei dienstverleners en aanbieders van mo-
biliteit samenkomen. Hier ligt een rol voor marktleider MTc, 
al is het maar omdat zoveel klanten van hun bezig zijn met 
het inrichten van duurzame mobiliteit. Roozeman: “De lease-
auto blijft in veel gevallen onderdeel van de mobiliteitsmix, 
maar andere vormen zijn dat ook. De leaserijder bepaalt wat 
daarin het slimst is. Bovendien: als je geen recht hebt op een 
leaseauto, waarom niet een OV-pas aanbieden die je op het-
zelfde platform als de tankpas administreert? Met een aantal 

In de toenemende concurrentie in tank- en 

mobiliteitspassenland ontwikkelt MultiTank-

card (MTc) zich steeds meer tot transactie-

huis op het gebied van mobiliteit. Voor het 

eerst worden er met leasemaatschappijen 

langdurige partnerships aangegaan, waar-

binnen gezamenlijk mobiliteitsoplossingen 

worden ontwikkeld. “We zien dat de markt 

klaar is voor dergelijke producten.”

leasemaatschappijen brengen wij de kansen in kaart om ook 
medewerkers zonder leaseauto te bedienen vanuit een bredere 
mobiliteitsgedachte.”

Drie grote leasemaatschappijen hebben nu gekozen voor 
MTc als partner in de verwerking en facturatie van mobili-
teit transacties. Wat an sich al bijzonder is omdat het tot nu 
toe niet gebruikelijk was in de markt om langere partnerships 
aan te gaan. “Dat heeft inderdaad voor reuring gezorgd in de 
markt”, benadrukt Roozeman. Arval heeft half mei getekend, 

Terberg Leasing een paar weken eerder. “Deze laatste lease-
maatschappij gaat de komende drie jaar tank- en mobiliteits-
functionaliteiten afnemen van MTc. Daarbovenop gaan ze ook 
de MoveMove pas inzetten voor de zzp en mkb’er. Want ook 
de behoefte van de ‘kleinere’ zakelijke ondernemer, die al dan 
niet ook privé op pad gaat, verandert”, aldus Roozeman. On-
langs is ook International Car Lease Holding, met onder an-
dere de leaselabels Van Mossel Leasing, DirectLease en J&T 
Autolease aangehaakt. En een vierde partij staat op het punt 
van tekenen…

De MoveMove pas is sinds februari van dit jaar te koop, maar 
half mei is het officieel gelanceerd via radio, outdoor en social 
media. De verkoop gaat buitengewoon goed, zegt Roozeman. 
MoveMove is een laagdrempelige manier voor zakelijke rij-
ders voor alle vormen van mobiliteit en de verwerking van 
daaraan gerelateerde kosten. De kosten bedragen € 5,95 per 
pakket per maand en er wordt geen voorschot of borg gere-
kend. Ook is het abonnement per maand opzegbaar. Via het 
online dashboard krijgen gebruikers inzicht in de gemaakte 
kosten, tot op het niveau van individuele medewerkers. Dat 
Terberg Leasing nu ook de pas gaat inzetten om de zzp en mk-
b’er een soort mobiliteits-totaalpakket te kunnen aanbieden, 
noemt Roozeman een mooie ontwikkeling. “Zij zien kansen 
voor onze pas in de zakelijke markt waar niet iedereen een 
leaseauto heeft maar wel een mobiliteitsbehoefte. Dit is een 
nieuw tijdperk in mobiliteit met veranderende klantbehoeften. 
We zien nu dat de markt klaar is voor dergelijke producten 
en de nieuwe frisse uitstraling van MoveMove past daar goed 
bij.”

Patrick Roozeman: de leaseauto 

blijft in veel gevallen onderdeel 

van de mobiliteitsmix, maar andere 

vormen moeten dat ook zijn
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Fleet Complete samen met Parkd in automatische parkeerdienst

Via track and trace zowel de kilometerregistratie 

als het betaald parkeren van de auto van de 

zaak automatiseren, Fleet Complete maakt dit 

mogelijk dankzij de samenwerking met scale-up 

Parkd. “Hiermee kunnen bedrijven besparingen 

realiseren tot wel 90% in administratie”.

Volgens Parkd betaalt een gemiddeld Nederlands bedrijf aan 
de administratie van één parkeerticket 7 euro. Daarnaast wordt 
door handmatig betalen van parkeergeld vaak te weinig be-
taald - hetgeen resulteert in parkeerboetes - of te veel betaald - 
door het moeilijk inschatten van de duurtijd van een afspraak. 
Wanneer er wel gebruik wordt gemaakt van een parkeerapp, 
worden parkeersessies vaak vergeten af te melden. Met de in-
tegratie van Fleet Complete en Parkd zijn al deze handelingen 
overbodig. “Met alleen een app red je het niet”, zegt Olivier 
de Clercq, CEO van Parkd. “Met onze Parkd Connected Car 
Technology (PCCT) zijn we in staat om parkeersessies vol-
ledig automatisch te starten als je geparkeerd hebt. Wanneer 

je vertrekt, stopt de parkeersessie vanzelf. Dit 
gebeurt op basis van GPS in de auto. De kos-
ten worden automatisch aan het bedrijf ge-
factureerd, uitgesplitst naar privé en zakelijk 
parkeren.”

Fleet Complete wil haar klanten innovatieve 
oplossingen bieden om de total cost of 
ownership van het wagenpark te reduceren en 
bedrijfswagens efficiënter in te zetten. De 
samenwerking met Parkd past daar prima in, 
zegt Sjors de Kruijf, VP Sales & Marketing 
Europe van Fleet Complete. “In Nederland 
zijn wij nu de eerste aanbieder van auto-
matische rit- en urenregistratie die volledig 
geautomatiseerde aan- en afmeldingen van 
betaalde parkeeracties aan haar oplossingen 
toevoegt. Ontwikkelingen als deze sluiten 
naadloos aan bij de visie van Fleet Complete 
om een Connected Vehicle Platform te bieden 
waarop partners in ons ecosysteem meer-
waarde leveren en gezamenlijk bouwen aan 
de toekomst van fleetmanagement.” Een 
rechtstreekse koppeling tussen beide partijen 
zorgt ervoor dat een klant van Fleet Complete 
met enkele klikken al zijn auto’s op Parkd kan 
aansluiten zonder setup- of installatiekosten. 
Als lanceringsactie kunnen alle Fleet Com-
plete klanten één maand gratis Parkd testen, 
zonder verplichtingen. De kosten voor deze 
oplossing zijn 5 euro per voertuig per maand.
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Vorig jaar maakte directeur Frank van Klink van XLLease al 
korte metten met het gebruikelijke ‘hokjesdenken’ in leaseland, 
zoals hij het noemt. De klant wil in zijn visie tegenwoordig 
niet óf een rental óf een leaseauto óf een private leasecontract, 
maar wil ontzorgd worden wat betreft zijn mobiliteitsbehoefte. 
Goed voorbeeld daarvan is dat een leasecontract bij XLLease 
parallel kan lopen met een flexibel arbeidscontract. Ook al 
zijn die arbeidscontracten tegenwoordig heel flexibel met 
twee keer een termijn van zeven maanden en een derde nog 
eens met zes maanden. Bij XLLease kan ook een contract 
voor zeven maanden worden afgesloten. Als er vervolgens een 
tweede termijn wordt aangeplakt, dan wordt het contract met 
terugwerkende kracht aangepast. “En voor de derde wettelijk 
toegestane werkcontractperiode kan dit opnieuw. Naarmate 
een klant het contract van de werknemer in kwestie verlengt, 
wordt het leasecontract hiermee al snel voordeliger”, aldus 
Van Klink.

Zo kan het ook voorkomen dat de aanvankelijke huurauto 
wordt omgezet naar een shortleasecontract om uiteindelijk in 
een vast leasecontract te eindigen. Voor alle duidelijkheid: we 
hebben het over één en dezelfde auto. Het omvat feitelijk de 
‘ontwikkeling’ van een werknemer die eerst op oproepbasis 
een auto nodig had, toen voor een proeftijd in dienst kwam en 
na wat werk op projectbasis uiteindelijk een vaste aanstelling 
heeft gekregen. Het leasecontract is als het ware met hem 
meegegroeid. Mooi vindt van Klink dat hij het inmiddels ziet 
gebeuren in de markt. “Laatst hadden we iemand die zijn 
private leaseauto wilde omzetten in een zakelijk, operationeel 
leasecontract omdat hij een nieuwe baan had gevonden. Dat 
we dat zonder problemen voor elkaar krijgen, daar zijn we 
best trots op.”

Woon-werkverkeer
Redelijk nieuw in het assortiment in de e-bike. Niet zomaar 
een elektrische fiets, maar een high speed pedelec. Ook hier 
ligt weer de klantvraag ten grondslag. Bedrijven zoeken naar 
flexibele oplossingen, ook voor de niet-leasende werknemer. 
Daar is deze e-bike van XLLease dan ook voor bedoeld: 
werknemers met een vergoeding voor woon-werkverkeer. 
Nu het zomerse weer eraan komt, ziet Van Klink de interesse 
toenemen. De eerste calculaties zijn gemaakt, waarbij 
XLLease zowel het onderhoud als zelfs een pechhulpservice 
erbij verleent. “We moeten het vooral allemaal als evolutie zien 
van het mobiliteitsproduct, en niet als revolutie”, nuanceert 
Van Klink. Net als nu met private lease. “Dat was er in de jaren 
80 van de vorige eeuw al. Maar als de acceptatie er eenmaal is 
bij klanten, dan gaat het ook snel.”

Diezelfde acceptatie lijkt er nu te zijn voor elektrische auto’s 
en niet alleen meer bij de voorlopers, bedrijven met ‘1000plus’ 
werknemers. Het MKB  stoeit er ook volop mee. Maar het gaat 
nog niet om grote aantallen, weet Van Klink. Daar is simpelweg 
het aanbod nog niet naar. Toch moeten bedrijven zich goed 

Alle mobiliteitssmaken zijn in huis: 

lease, shortlease, rent, private lease, 

wagenparkbeheer en, sinds kort, de 

high speed pedelec. Maar wellicht 

belangrijker: de schotten tussen al die 

‘divisies’ zijn weggehaald. Zo kan een 

leasecontract bijvoorbeeld parallel lopen 

met een flexibel arbeidscontract. XLLease 

denkt graag mee met de klant over hun 

mobiliteitsuitdagingen... zoals nu ook met 

elektrische mobiliteit en de ‘diesel-hysterie’. 

Frank van Klink, directeur XLLease

realiseren dat een elektrische auto wel ‘werkbaar’ moet zijn 
in de bedrijfsvoering. Elektrisch rijden vergt nu eenmaal een 
andere planning. “Een actieradius van 300 km voor een EV 
of een van 800 km voor een brandstofmotor; het is nogal 
een verschil. Dat blijft nog wel een ding. Laadinfrastructuur 
daarentegen mag geen probleem meer zijn; als je in Nederland 
een spijker in de grond slaat, staat die bij wijze van spreken 
al onder stroom. De kip-en-ei discussie van weleer over 
elektrisch rijden, is al aardig verstomd.”

Hysterie en populisme
Voor veel werkgevers en werknemers kan het raadzaam zijn 
nog even te wachten met het bestellen van een elektrische 
auto. Maar wat als het leasecontract volgend jaar afloopt? 
Ervoor gaan of niet? Van Klink heeft deze groep leaserijders 
al eens eerder bestempeld als ‘zwevende leaserijders.’ Om hen 
tegemoet te komen kan er bij XLLease kortere leasecontracten 
worden afgesloten. Een soort tussenfase-leasen. Maar bij 
XLLease kijken ze tegelijkertijd weer met spanning uit naar 
2020. Wat gaat de overheid doen ten aanzien van bijtelling 
en elektrisch rijden? De huidige Autobrief 2 geldt immers tot 
en met 2020, waarbij volgend jaar de zogenaamde Tesla-taks 
van kracht wordt: de lage 4% bijtelling geldt dan alleen voor 
de eerste 50.000 euro van het aankoopbedrag. Voor het bedrag 
daarboven moet de volle mep bijtelling betaald worden. 
Vanaf 2021 is het hele fiscale feest over. Maar komen er dan 
toch extra maatregelen? Of gaat de bijtelling misschien nog 
verder omhoog? De overheid staat in de leasebranche nu niet 
bepaald te boek als betrouwbare partner. Van Klink: “Het zou 
mooi zijn om bijvoorbeeld het teruglopende dieselaandeel te 
vervangen door EV. Dan stijgt tenminste de CO2-uitstoot niet 
verder, zoals nu gebeurt omdat diesel plots uit de gratie is. 
Waarbij de hele dieselban-discussie mijns inziens grenst aan 
hysterie en populisme. Werd diezelfde diesel een paar jaar 
geleden door diezelfde overheid nog flink gestimuleerd door 
een lagere bijtelling – want lage CO2-uitstoot – zo voeren 
nu verschillende gemeentes totaal willekeurig beleid om de 
diesel uit hun binnesteden te weren. Het is te hopen dat de 
ratio het uiteindelijk gaat winnen.”

XLLease verenigt alle mobiliteitssmaken onder één dak
“Geen revolutie, maar evolutie in mobiliteitsproducten”

“De kip-en-ei discussie van 
weleer over elektrisch rijden, 

is al aardig verstomd”
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Fleet Support schetst route naar elektrisch wagenpark
Het (vervuilende) leasepark ombouwen tot een duurzaam 
elektrisch aangedreven vloot tegen lagere kosten en meer 
flexibiliteit. De kansen van elektrische mobiliteit voor 
fleetowners zijn groot, schetst Fleet Support in haar nieuwe 
whitepaper ‘Naar een 100% elektrisch wagenpark’. 
“Maar begin er dan wel vandaag mee”.

Nee, eenvoudig is het niet, benadrukt Eugène Krabbenborg, 
managing director van Fleet Support, de onafhankelijke 
wagenparkspecialist van Nederland. Ten opzichte van een 
conventioneel wagenpark zullen fleetowners met elektrische 
voertuigen te maken krijgen met andere leveranciers en andere 
techniek. Alleen de laadinfrastructuur al kan een bedrijf parten 
spelen. Maar op dat vlak zijn er ook weer vele oplossingen, 
zonder dat er direct voor tonnen geïnvesteerd hoeft te worden.
Rode draad in de whitepaper die Fleet Support heeft opgesteld 
is: er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Dat elektrische 
mobiliteit de toekomst heeft, staat vast. “In absolute aantallen 
rijden er nog weinig vol-elektrische auto’s rond. Maar kijk 
naar wetgeving, de enorme investering van autofabrikanten, 
de nieuwe marktpartijen rondom elektrische mobiliteit en naar 
de groeicijfers van elektrische auto’s. EV’s zijn bovendien de 
opmaat naar autonoom rijden, ook al zo’n toekomstig gegeven. 
De ontwikkelingen gaan erg hard”, aldus Krabbenborg.

Piekkilometrages
De whitepaper heeft geen groot ‘glazen bol gehalte’. De 
ervaringen van klanten van Fleet Support, waaronder heel wat 
grotere corporates die al de nodige elektrische (deel)auto’s 
hebben rondrijden, zijn volop meegenomen. Er wordt een 
duidelijke route geschetst die organisaties moeten afleggen 
om ‘elektrisch beleid’ succesvol te implementeren. Ook 
al verschilt die route per bedrijf, zegt Krabbenborg. “Alles 
begint met een goede inventarisatie: bepaal ook vooral waar 
de vraag naar elektrische mobiliteit vandaan komt. Komt die 
van medewerkers of organisatiedoelen? Dit bepaalt in grote 
mate het draagvlak.”

Het gebruik van elektrische auto’s is anders dan een 
benzine- of dieselauto. Bij die laatsten wordt er gekeken 
naar jaarkilometrages, bij elektrische auto’s zullen de 

Telefoongebruik in auto in top 5 ergernissen

piekkilometrages leidend zijn. Waarbij gebruikersprofielen 
belangrijk zijn bij de keuze voor een bepaald model. Ook de 
leasetarieven worden anders opgebouwd, Krabbenborg ziet 
dat leasemaatschappijen extra risico incalculeren in de prijzen. 
“Wat dat betreft lijkt het op de beginjaren van leasing. Maar de 
perceptie dat een elektrische auto duur is, klopt niet. Helemaal 
niet als je alle variabele kosten meeneemt.”

Green case
Weinig transparant zijn nog wel de laadtarieven. Maar ook daar 
is een mouw aan te passen. De laadindustrie belooft overigens 
ook beterschap. Als de hausse aan elektrische modellen volgend 
jaar op de markt komt, ziet de markt (en de mogelijkheden) er 
wellicht weer anders uit. Die ‘onduidelijkheid’ over een aantal 
aspecten rondom elektrische mobiliteit speelt fleetowners nog 
wel parten, merkt Krabbenborg. “Maar des temeer reden om 
de route goed uit te stippen. Want elektrische mobiliteit biedt 

uiteindelijk grote kansen op het gebied van duurzaamheid en 
kosten.”
Bij iedere route hoort een bestemming: Fleet Support heeft in 
haar whitepaper een drietal geformuleerd. De business case 
gaat over de financiële consequenties, de green case over de 
bijdrage aan de milieudoelstellingen en een use case over in 
hoeverre medewerkers gemak gaan ervaren. Veel organisaties 
zijn grofweg in deze categorieën te verdelen. Waarbij 
overigens ook zaken als het gebruik van OV of het inzetten 
van kortere leasecontracten en/of (elektrische) deelauto’s deel 
uit kan maken van de route. Flexibiliteit inbouwen is altijd 
zinvol, benadrukt Krabbenborg. Helemaal omdat voor velen 
de ‘juiste’ elektrische auto nog niet voorhanden is. “Toch luidt 
ons advies: begin vandaag al aan de route naar een elektrisch 
wagenpark. Laat u daarbij goed ondersteunen; techniek en 
beschikbare oplossingen veranderen immers razendsnel.”
Download de whitepaper op TrendsinAutoleasing.nl

Nederlanders irriteren zich tijdens een autorit het meest 
aan bestuurders die hun mobiele telefoon erbij pakken, 
blijkt uit onderzoek van Athlon. Agressiviteit in het ver-
keer staat op een goede tweede plek, gevolgd door bestuur-
ders die te langzaam rijden.

Vooral vrouwen vinden het telefoongebruik van de bestuurder 
irritant: 54 procent heeft er last van. Bij mannen ligt dit 
percentage lager, van hen geeft 46 procent aan dat ze zich hier 
tijdens een autorit het meest aan storen. Mannelijke bijrijders 
ergeren zich meer dan vrouwen aan agressiviteit in het verkeer 
en aan bestuurders die te langzaam rijden. Niels van den 
Hoogen, commercieel directeur Athlon, vindt het een goed 
teken dat zo’n aanzienlijk percentage bijrijders geërgerd raakt 
door het telefoongebruik van de bestuurder. “Dat is de eerste 
stap naar meer verkeersveiligheid en bewustzijn”.

e-Driver
Athlon zegt hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. “En 
dat werkt. Dat zien we aan het feit dat er massaal gebruik 
wordt gemaakt van de standaard ingebouwde bluetooth carkits 
in onze leaseauto’s. Daarnaast bieden wij ook het interactieve 
trainingsprogramma e-Driver aan, waarmee leaserijders 
kunnen leren veiliger en duurzamer te rijden”, aldus Van den 

Hoogen. Overigens ergeren jongeren zich stukken minder aan 
smartphonegebruik in de auto, blijkt uit het onderzoek. Voor 
slechts 26 procent van hen is het de grootste irritatiefactor 
als bijrijder. Automobilisten van 50 jaar of ouder raken het 
snelst geprikkeld door het telefoongedrag van bestuurders. 
40 procent van de 50-plussers geeft aan zich hier tijdens de 
autorit het meest aan te ergeren.
Naast smartphonegebruik ontstaan de grootste onderlinge 
frustraties over rijstijl en muzieksmaak. Bestuurders die 
het gaspedaal te hard intrappen zorgen voornamelijk bij 
50-plussers voor irritatie. Bijrijders in de leeftijdscategorie 35-
49 jaar hebben er de meeste moeite met automobilisten die té 
rustig aan doen en te ver onder de maximale snelheid blijven. 
Ergernis bij de inzittenden wordt ook aangewakkerd als de 
bestuurder een totaal andere muzieksmaak heeft.

Top 5 ergernissen van bijrijders
1. Telefoongebruik achter het stuur (35 procent)
2. Agressieve bestuurders (33 procent)
3. Bestuurders die te langzaam rijden (14 procent)
4. Snelheidsovertreders (9 procent)
5. Muzieksmaak van de bestuurder (5 procent)
Het onderzoek is uitgevoerd door Multiscope onder ruim 
1000 Nederlanders.
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VZR tegen verbod op 

smartphonegebruik in de auto
Wel veilig gebruiken, niet verbieden of komen met over-
compenserende maatregelen die alleen de symptomen be-
strijden. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) springt in 
de bres voor de berijder en zijn of haar ‘auto als kantoor’.

Het gebruik van smartphone-achtige oplossingen in de 
auto is essentieel, stelt VZR vandaag in een persbericht. 
Het is belangrijk voor de groei van de economie en de 
efficiëntie van werknemers. Verbieden en ontmoedigen van 
dergelijke apparatuur in de auto is symptoombestrijding en 
overcompenseren van ongewenste bijeffecten. Tijdens het 
rijden een WhatsApp versturen of je e-mail lezen is in ogen 
van VZR terecht niet toegestaan. Echter, voor de zakelijke 
rijder is zijn auto zijn kantoor. Duizenden kilometers worden 
erin afgelegd, vaak in de baas zijn tijd, maar ook voor de 
baas. Het te ver terugdraaien van mogelijkheden die nieuwe 
technologieën bieden, geven een rem op efficiency van 
tijd en dus de economie. “Dagdromen over de aanstaande 
vakantie tijdens het rijden of het bedienen van de radio is toch 
niet wezenlijk anders dan veel functies die een smartphone 
efficiënt kan bieden”, aldus de belangenbehartiger.

Maatschappelijke druk
VZR zegt verheugd te zijn over de recente rechterlijke uitspraak 
die aangaf dat het bedienen van een smartphone geoorloofd is 
als deze in een houder zit. Dit geeft de discussie de benodigde 
nuance. “Maar dit is één uitspraak en nieuwe wetgeving 
is in de maak. Alles lijkt erop te wijzen dat gebruik van de 
smartphone verder verboden wordt”, aldus VZR. De club 
wijst op de groeiende technologische mogelijkheden waarbij 
functies tijdens het rijden beperkt worden. Zo is het mogelijk 
om gesproken berichten om te zetten in tekst. Bij WhatsApp is 
dat bijvoorbeeld een standaard functie. Maar andersom is het 
ook mogelijk om je berichten voor te laten lezen. Het probleem 
lijkt zich volgens VZR vanzelf op te lossen: enerzijds is er 
grote maatschappelijke druk tegen misbruik, anderzijds de 
nieuwe technologische mogelijkheden. Overcompenserende 
maatregelen zijn dan niet nodig.

Fleet Support naar smart 

mobility-tak van AutoBinck
AutoBinck neemt de Fleet Support Groep over, 
waaronder het mobiliteitsplatform YOR24. Dat laatste 
moet een aanvulling worden op Radiuz, wat al eerder 
door AutoBinck werd ingelijfd. Met de overname wil het 
autobedrijf een volgende stap zetten richting een integrale 
mobility service provider.

Fleet Support is meer dan 25 jaar geleden gestart en heeft 
zich ontwikkeld tot de marktleider op het gebied van (lease)
wagenparkbeheer. In 2015 ontwikkelde het bedrijf uit Arnhem 
het mobiliteitsplatform YOR24, waar werknemers hun 
zakelijke mobiliteit kunnen plannen, registreren, declareren 
en budgetteren. Ze kunnen kiezen uit de meest uiteenlopende 
vormen van mobiliteit, van openbaar vervoer tot tanken 
en parkeren op basis van betalen naar gebruik. Door de 
koppeling met de Radiuz-pas, uit de stal van Autobinck, is 
nu ook de toegang tot deze diensten eenvoudig te realiseren, 
stelt Fleet Support. “Het online platform YOR24 is in hoge 
mate complementair met Radiuz.” Tot de Smart Mobility 
divisie van AutoBinck horen naast Radiuz, YOR24 en Fleet 
Support ook Moove (op telematica gebaseerde oplossingen 
voor fleets), Bynco (online retail & remarketing) en 
AutoPoint International (internationale fleet sourcing) en de 
deelnemingen in SnappCar en Zelfstroom.

Leaseregistraties plussen eerste 

kwartaal met 37 procent
Na drie maanden staat het aantal nieuwe leaseauto’s dit 
jaar nu op 61.846 stuks; een toename van 37 procent ten 
opzichte van vorig toen er in het eerste kwartaal nog slechts 
45.155 leaseauto’s afgeleverd werden. Dit en meer blijkt uit 
cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door AUMACON.

Marktleider Volkswagen bleef dit jaar aanvankelijk wat achter 
op de marktgroei, maar maakt dat in maart meer dan goed. Het 
merk noteert in Q1 een verkoopstijging in het leasesegment 
van 44,5 procent en ziet haar marktaandeel toenemen naar 
14,8 procent (was in Q1-2017: 14,1 procent). De nummers 
twee en drie in de ranglijst – Opel en Renault – lopen wat 
achterstand op ten opzichte van de marktleider. Opel verkoopt 
dit jaar 24,2 procent meer leaseauto’s, Renault plust ‘slechts’ 
18,7 procent. Bij de daaropvolgende merken valt vooral 
Kia op; het merk heeft haar positie in de leasemarkt dit jaar 
royaal verdubbeld, met dank aan de Picanto. In het algemeen 
doen de gevestigde volumemerken het thans erg goed in de 
leasesector. Juist zij kunnen bogen op een jarenlange relatie 
met de leasemaatschappijen en kunnen een breed pallet 
modellen bieden en zijn daardoor vaak aantrekkelijk voor 
zowel de zakelijke leaserijder als voor de nu snel opkomende 
private leaserijder. De meest succesvolle leasemodellen vallen 
dan ook in beide subsegmenten in de smaak. Voor veel kleine 
merken wordt het daarmee steeds moeilijker om bij deze 
marktontwikkelingen aan te sluiten.

Volkswagen Polo, in maart de meest populaire leaseauto, gevolgd 

door de Opel Karl en VW up!

20.000 autonome Jaguars I-PACE voor Waymo voor Waymo gebouwd worden, meldt JLR in het persbericht. 
Daarmee kunnen gebruikers van deze autonome vervoersdienst 
een miljoen ritten per dag afleggen. Tot op heden is Waymo de 
enige onderneming met een vloot volledig autonome auto’s – 
dus zonder bestuurder achter het stuur – op de openbare weg. 
Later dit jaar lanceert Waymo ’s werelds eerste autonome 
vervoersdienst en kan het publiek via Waymo’s app een 
voertuig bestellen. De Jaguar I-PACE is eerder deze maand 
geïntroduceerd en is de eerste volledig elektrische SUV van 
Jaguar Land Rover. 

BMW en Mercedes fuseren hun mobiliteitsdiensten
BMW en Mercedes hebben een alliantie gesloten om geza-
menlijk mobiliteitsdiensten te gaan aanbieden. De bestaande 
activiteiten worden samengevoegd, zoals Car2Go (Mercedes) 
en DriveNow (BMW). Op die manier moeten (stedelijke) 
diensten sneller kunnen groeien, aldus de fabrikanten.
De fusie moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten, 
maar BMW en Mercedes schrijven dat ze alleen gezamen-
lijk de grote uitdagingen op het vlak van stedelijke (elektri-
sche) mobiliteit kunnen aangaan. Naast de deelautodiensten 
DriveNow en Car2go, zitten beide bedrijven ook in mobili-
ty-on-demand met de merken Moovel en ReachNow, in ri-

de-hailing (mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi en Beat) en 
parkeren (ParkNow en Parkmobile Group). Ook oplaaddien-
sten zoals (ChargeNow en Digital Charging Solutions) zijn al 
ontwikkeld en maken onderdeel uit van de mobiliteitsdiensten. 
In de gefuseerde onderneming krijgen zowel BMW als Mer-
cedes ieder 50 procent aandelen. Het persbericht benadrukt 
dat op alle andere vlakken de bedrijven gewoon concurrenten 
blijven. Marktleider worden in de wereld van mobiliteitsdien-
sten is het doel van de alliantie. Bedoeling is om voor klanten 
een holistisch ecosysteem te ontwikkelen van mobiliteitsdien-
sten beschikbaar voor klanten met ‘een druk op de knop’.

Jaguar Land Rover en Waymo (het voormalige autonome-
autoproject van Google) hebben een langlopend strategisch 
partnerschap bekendgemaakt. De ondernemingen gaan samen 
’s werelds eerste autonome, elektrische auto’s ontwikkelen 
voor Waymo’s autonome vervoersdiensten.
Jaguars I-PACE voorzien van Waymo’s technologie voor 
autonoom rijden, worden later dit jaar ingezet voor tests. Zo’n 
20.000 I-PACE’s moeten tijdens de eerste twee productiejaren 
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grote vervuilers, zo’n 450 bedrijven in 
Nederland. Op gebied van energieverbruik is 
de verplichting er wel voor het grootbedrijf, 
de European Energy Directive. Daar lijkt 
de stok te werken door verplichte audits en 
controle erop, schetst Huis in ’t Veld. “Ook 
een groot deel van het MKB moet energie 
besparen. Voor hen is dat bepaald binnen 
de Wet Milieubeheer. Maar dit betreft een 
enorme hoeveelheid bedrijven en is dus 
lastiger te controleren, ‘handhaven’. Geen 
echte stok dus. Maar daar gaat verandering in 
komen. In 2019 wordt de Wet Milieubeheer 
aangescherpt en moet men echt aan de slag 
met energiebesparing.”

Inzicht in je CO2-uitstoot is geen voorwaarde 
om te reduceren, stelt Climate Neutral Group. 
Dat laat ook het onderzoek van de NBA en 
RUG zien. Bij het ‘grootbedrijf’ (>250 fte) 
meet 42% de CO2-uitstoot, maar een groter 
deel, 62%, heeft een actief beleid op CO2-
reductie. “Maar als je weet wáár je uitstoot 
zit, het inzicht in je CO2-voetafdruk, kun je 
veel doelgerichter aan de slag. Het is veel 
effectiever om maatregelen te nemen op dat 
wat in jouw bedrijf de grootste vervuiler is”, 
aldus Huis in ’t Veld. Daarbij ziet de Carbon 
Advisor dat het thema ‘CO2’ vaak uit de 
te volle agenda valt. “En tijd…daar wringt 
al helemaal de schoen bij het MKB. Maar 
met juiste tools met betrekking tot CO2-
boekhouden, kennis en teamwork kost dit in 
praktijk echt niet veel tijd. Wij organiseren 
regelmatig kennissessies waar bedrijven 
leren hoe u het thema ‘CO2’ efficiënt kan 
worden ingepast in de organisatie en hoe een 
organisatie klimaatneutraal kan worden, ook 
aan de hand van praktijkvoorbeelden.”

Bedrijven meten hun CO2-uitstoot nog nauwelijks, slechts 29 
procent doet dit. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse 
Beroepsvereniging van Accountants in samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen. Maar er zijn grote verschillen, 
vooral tussen het grootbedrijf en MKB. Climate Neutral Group 
duikt in de cijfers. 

Gemiddeld meet 29 procent van de organisaties hun CO2-voetafdruk, 
maar bedrijven met meer dan 250 medewerkers, waarvan Nederland 
er een kleine 1100 telt, trekt met 42% het gemiddelde resultaat van 
het onderzoek omhoog. Het MKB blijft met 24 procent flink achter. 

Mark Huis in ’t Veld, Senior Carbon Advisor van Climate Neutral 
Group, benadrukt echter dat het onderzoek heeft plaatsgevonden 
onder financieel professionals, zoals de leden van de NBA, waarvan 
58% bij het ‘grootbedrijf’ werkzaam is. “Gezien de kleine steekproef 
onder Mkb’ers kunnen we niet de vertaalslag maken naar het complete 
MKB, zo’n 440.000 bedrijven in Nederland. Wij verwachten dat 
het percentage ‘meten van de voetafdruk’, binnen deze grote groep 
bedrijven in werkelijkheid nog wel iets lager zal zijn dan de 24 procent. 
Hoe krijgen we bedrijven wel in beweging op het thema CO2?”
Een verplichting op het in kaart brengen van de CO2-uitstoot en 
het reduceren van CO2 is er nog niet, met uitzondering van de 

Mobiliteit, 
goed 
geregeld!

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

WWW.INQAR.NL

Heeft u het thema ‘CO2’ al geregeld in uw organisatie?
Het grootbedrijf komt in beweging, maar waar staat het MKB?



37Fleet & Lease | 

ABS Autoherstel zet big data in om schadebedrag te voorspellen
“We kunnen inmiddels bepalen wat schadegevoelige auto’s zijn”

De digitaliseringsslag is volop losgebarsten 

bij schadeherstelketen ABS Autoherstel. 

Momenteel experimenteert het bedrijf 

met een softwarepakket dat de digitale 

intake naar een hoger plan moet brengen. 

Waarbij de berijder niet altijd naar het 

schadebedrijf hoeft te komen. Ook gaat ABS 

meer aan voorspelling doen… geen glazen 

bol, benadrukt Directeur Nico Stolk. “Maar 

de slag maken van historische data naar 

voorspellende data.”

In het kantoor van Stolk staat nog altijd prominent de 
bokaal Beste Autoschadeketen 2016. Het is alweer even 
geleden. Zeker, benadrukt Stolk. Maar sinds die tijd blijven 
de waarderingscijfers alleen maar stijgen. Dat het daarbij 
gaat om ogenschijnlijke futiliteiten – een ijskrabbertje 
in een vervangend voertuig, de juiste theesoort in het 
assortiment – toont juist de meerwaarde van zo’n uitgebreid 
klanttevredenheidssysteem. “Onze zelfstandige ondernemers 
leren hier enorm veel van; als keten ben je immers zo sterk als 
de zwakste schakel”, aldus Stolk.

Die focus op klanttevredenheid moet ook de nieuwe, maar 
snelgroeiende groep van private leaserijders bedienen. Het 
zijn andere klanten dan de typische, zakelijke leaserijder, heeft 
men bij ABS ondervonden. Zakelijke leaserijders geven toch 
wat makkelijker hun sleutel af en horen wel wanneer ze hun 
leaseauto weer kunnen ophalen. De private leaserijder ziet de 
auto toch meer als bezit, wil meer informatie en vooral ook op 
de hoogte gehouden worden van het herstelproces. Dat laatste 
kan ook sinds enkele maanden bij ABS. Stolk: “We kunnen 
dankzij Audawatch de klant digitaal op de hoogte houden van 
het herstelproces. Het herstel van de auto kan met beeld en 
al precies worden gevolgd. Te zien is bijvoorbeeld wanneer 
de auto de spuitcabine ingaat. En natuurlijk wanneer het 
herstel bijna klaar is. Zie het als een track & trace systeem 
van autoschade.”

Totaalherstel-visie
Dit track & trace is een van de voorbeelden van de 
digitaliseringslag momenteel bij ABS. Die digitalisering 
begint al op het moment dat de auto een vestiging binnenkomt. 
Of zelfs nog daarvoor. Bij ABS konden al foto’s worden 
gemaakt van (kleinere) schades via WhatsApp. Daarmee kan 
een voorcalculatie worden gemaakt en gedeeld worden met de 
opdrachtgever. Vervolgens kunnen de werkzaamheden worden 
ingepland. In de totaalherstel-visie van ABS, waarbij van 
tevoren in kaart is gebracht waar in de keten welke vakkennis 
aanwezig is om die vervolgens gericht in te zetten, is een goede 
intake belangrijk. Dat heeft niet alleen met de hoge normen te 
maken waarmee het herstel dient plaats te vinden, maar ook 

ABS groeit verder in glas

ABS Autoherstel is een van de grootste schadeherstelketen 
van Nederland, partner voor leasemaatschappijen, 
fleetowners, verzekeraars en particulieren. Met 80 
bedrijven is het gevestigd doorheen heel Nederland. 
Eenheid vormt de basis, maar door de individuele 
ondernemers staat flexibiliteit, innovatie en enthousiasme 
centraal, benadrukt directeur Nico Stolk. De aangesloten 
ondernemers hebben talrijke technische specialisaties in 
huis, zowel van de verschillende automerken als op het 
gebied van elektronica en veiligheidssystemen. 

Daarbij wordt ruitschade en -herstel een steeds 
belangrijkere business. “Glas was natuurlijk altijd al 
onderdeel van de carrosserie van een auto, maar wordt 
door alle displays en sensoren een steeds belangrijker 
element hierin. Eigenlijk logisch dat dit onderdeel wordt 
van het schadeproces en dus ook door schadespecialisten 
wordt uitgevoerd. We verwachten de komende jaren een 
flinke groei in glasherstel.”

met de efficiency. Om die intake verder te verbeteren wordt nu 
bij een aantal pilot-klanten een nieuw softwarepakket ingezet 
waarbij schade digitaal beter in beeld komen. “Het pakket 
is compleet met 3D-tekeningen, foto’s komen haarscherp 
in beeld. Het grote voordeel voor de berijder: hij hoeft nog 
minder vaak naar een vestiging te komen. Foto’s kunnen 
bijvoorbeeld om zes uur ’s avonds gemaakt worden. Maar 
de keuze lig vooralsnog bij de berijder; die kan er ook voor 
kiezen om langs te komen. Na de pilot zullen we het met onze 
klanten, zoals leasemaatschappijen, gaan evalueren.”

“We kunnen dankzij Audawatch de klant digitaal 
op de hoogte houden van het herstelproces. Het herstel van de auto 

kan met beeld en al precies worden gevolgd”

De digitale informatie, of die nu door de berijder zelf wordt 
aangeleverd of op een vestiging wordt gedaan, moeten 
we volgens Stolk vergelijken met een soort elektronisch 
patiëntendossier. Waarbij in eerste instantie als ‘huisarts’ 
wordt opgetreden. Die bepaalt vervolgens of hij doorverwijst 
naar een specialist. ABS repareert alle merken en alle schades, 
maar niet op iedere vestiging. Het een en andere heeft ook te 
maken met de merkerkenning die steeds meer autofabrikanten 
invoeren. Kwaliteitsnormen die overigens nauwelijks 
afwijken van de geldende Bovag en Focwa-normen. Maar 

sommige merken schrijven zelfs bepaald gereedschap voor. 
En vervangend vervoer moet van hetzelfde merk zijn. In de 
keten heeft ABS alle merkerkenningen in huis. Dus als een 
probleem ziet Stolk het niet. Al zou hij meer uniformiteit in de 
voorwaarden van de merkerkenningen verwelkomen…

‘Voorspellende data’
Uiteindelijk wordt er flink wat data over de auto’s en het 
herstelproces verzameld. Zoveel zelfs dat Stolk gaat inzetten 
op het leveren van ‘voorspellende data’. Stolk: “ABS heeft 
een schat aan ‘historische’ data in huis. We weten hoe een 
schadebedrag zich ontwikkelt van een bepaald type en merk 
auto. We kunnen inmiddels bepalen wat schadegevoelige 
auto’s zijn. Of wat de invloed is van LED-lampen op 
het schadebeeld en uiteindelijk op de kosten. Of van een 
bepaald type bumper. Dat zijn waardevolle inzichten waarbij 
verzekeraars bijvoorbeeld hun premies op kunnen afstemmen. 
Een fleetowner kan hiermee een kostenefficiënt wagenpark 
mee opbouwen. Waar de focus van leasemaatschappijen en 
fleetowners vooral lag op de consumentenprijs van de auto, 
kan straks met de data van ABS ook worden bepaald of 
bepaalde auto’s uiteindelijk een verhoogd risico hebben. De 
mogelijkheden zijn legio. “
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Synergie en korte lijnen
Movida, Mobile RED en MDP intensiveren samenwerking

Het aantal diefstallen van auto’s mag 

dan in het vorig jaar zijn afgenomen, dat 

wil nog lang niet zeggen dat auto’s in de 

duurdere klasse veilig zijn want inbrekers 

worden steeds slimmer. Auto’s met keyless 

entry bijvoorbeeld worden vrijwel moeiteloos 

van de oprit gereden. En gaat het niet 

om de auto zelf, dan wel om de kostbare 

onderdelen en accessoires. Mobile RED, al 

jaren ervaringsdeskundige in het beveiligen 

van auto’s, biedt daartegen bescherming. En 

door de nog intensievere samenwerking met 

Movida en MDP kan leasemaatschappijen, 

verzekeraars en fleetowners een totaalpakket 

worden geboden. Ook met oog voor de 

kleinere wagenparken.

De samenvoeging van Mobile RED, Movida en MDP onder 
één dak in Lelystad is niet alleen qua huisvesting efficiënter. De 
drie bedrijven, gespecialiseerd in beveiliging, communicatie 
en inbouw, kunnen nu, naast de particuliere markt, ook de 
zakelijke markt nog beter van dienst zijn. Want hoewel in 
feite actief in drie verschillende metiers, is de synergie groot, 
beamen Ed Moné en Ruud Bruining. 

Mobile RED maakte jarenlang deel uit van Micpoint, dat 
besloot zich te concentreren op fleetmanagement-diensten. 
Directeur Ruud Bruining nam het initiatief om Mobile RED 
daarom zelfstandig voort te zetten. Met Movida en MDP 
was er al een relatie. Er is echter geen sprake van een fusie, 
zegt Ed Moné, directeur van Movida en MDP: “We hebben 
ook afzonderlijk onze eigen doelgroepen en markten en daar 
blijven we ons ook op focussen. Maar er is zeker een grote 
synergie tussen de drie bedrijven en daarvan kan iedereen 
profiteren. We kunnen nu sneller schakelen voor onze klanten.”

Daarom ook de verhuizing naar Lelystad, zegt Ruud 
Bruining van Mobile RED: “MDP heeft hier een volledig 
geoutilleerd inbouwstation en is specialist in onze apparatuur, 
zoals onze gecertificeerde startonderbrekers, alarm-en 
voertuigvolgsystemen.”

Bij die inbouw is ook een belangrijke rol weggelegd voor 
Movida dat de telecomactiviteiten van Micpoint overnam. Ed 
Moné, directeur van familiebedrijf: “We zijn actief in een aantal 

automotive gebieden en specialist op mobiele communicatie. 
Voor veel organisaties en bedrijven, ook internationaal, 
regelen wij onder ander de mobiele telefonie, waarbij wij door 
voortdurend benchmark-onderzoek de meest interessante 
aanbieders kunnen adviseren. Maar ook op het gebied van 
alarmering en autovolgsystemen zijn wij van belang. Immers, 
bij een autovolgsysteem is communicatie noodzakelijk. Wij 
hebben daartoe redundant verbindingen tussen het systeem in 
de auto en een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Met Movida 
faciliteren wij dus een breed scala met mobiele telefonie-
producten en diensten. En uiteraard met de klok rond service 
en helpdesk. Veel van onze corporate accounts zijn immers 
ook 24/7 actief. Wij zijn daarom de handjes en voetjes voor 
bedrijven voor mobiele communicatie.”

Communicatie die, zoals aangestipt door Ed Moné, ook 
van belang is bij de beveiliging van voertuigen. Een 
specialisme dat Mobile RED zich eigen heeft gemaakt en 
waar een groeiende vraag naar is. “Want auto’s worden wel 

minder gestolen, maar zijn ook duurder. De schadelast stijgt 
dus en daar willen leasemaatschappijen, verzekeraars en 
wagenparkbeheerders zich tegen beschermen”, vertelt Ruud 
Bruining. Het is ook een probleem dat steeds urgenter wordt 
en waarbij de autofabrikanten een rol in spelen: “In feite is 
er bij de fabrikanten geen relatie tussen de afdeling comfort 
en de afdeling beveiliging. Enerzijds willen de ontwerpers de 
auto’s steeds comfortabeler en luxer maken. Maar dat gaat dan 
wel eens ten koste van de beveiliging.”

Het meest sprekende voorbeeld van Bruining’s stelling is het 
keyless entry and go-systeem. Uiterst comfortabel: de ‘sleutel’ 
geeft een signaal af waardoor het portier automatisch wordt 
ontgrendeld en gestart kan worden. “Maar keyless go is ook 
zeer kwetsbaar, zo blijkt steeds vaker”, aldus Ruud Bruining: 
“Criminelen maken gebruik van het zogeheten ‘relay attack 
system’. Met een speciaal apparaat sporen zij, bijvoorbeeld 
bij de voor- of achterdeur, het signaal van de keyless entry op 
en stralen dit vervolgens door naar een handlanger die bij de 
auto staat.”

Het gevolg: binnen een paar tellen is de personenwagen van 
de oprit verdwenen. En gaat het dan niet om de hele auto, 
dan zeker om de kostbare onderdelen zoals airbag, stuurwiel, 
navigatiesystemen, etc. “Soms steekt alleen nog de kabelboom 
uit het dashboard. Alleen dat vervangen levert een schade op 
die tot achtduizend euro op kan lopen”, zegt Bruining: “Er 
worden auto’s teruggevonden, waarvan eigenlijk alleen nog de 
carrosserie over is. Volledig gestript.”

Niet verwonderlijk dus dat deze hackers –Bruining: “Want 
dat zijn het in feite”- en de schadelast die zij veroorzaken de 
verzekeraars steeds meer zorgen baren. “Maar dat geldt ook 
voor de leasemaatschappijen die zelf de verzekering voor 
casco opnemen in het leasetarief. En bij duurdere auto’s eisen 
verzekeraars dat er een voertuigvolgsysteem en alarmering 
wordt ingebouwd.”

In de praktijk betekent het dat naast de standaard-beveiliging, 
zoals een startonderbreker, altijd nog een extra beveiliging 
moet worden geïnstalleerd. Bruining: “Wij hebben daarvoor 

de modernste systemen conform de KIWA SCM-certificering. 
Dat is ook een eis van de verzekeringsmaatschappijen.”

Ook wanneer het niet om keyless entry and go gaat is het 
zaak dat duurdere auto’s beveiligd worden. “Nogmaals die 
onderdelen, als airbag, navigatie, stuur; een dief heeft het 
binnen een mum van tijd uit de auto. Met een alarm met 
verschillende sensoren wordt dat voorkomen. Het systeem 
maakt namelijk nogal herrie. Daar hebben dieven toch een 
hekel aan… En dan is er nog iets: de tweede keer. Als de 
auto weer is gerepareerd ziet ook die dief dat: hij weet dat er 
allemaal nieuwe spullen zijn gemonteerd.”

Het is duidelijk: een goede beveiliging is noodzaak. Ook 
voor de kleinere leasemaatschappijen, die niet zelf de 
verzekering van de auto’s doen en in toenemende mate 
worden geconfronteerd met eisen van de verzekeringen. “Voor 
die partijen hebben wij een speciaal abonnement ontwikkeld, 
waarbij voor de gehele looptijd van de leaseauto eenmalig 
wordt gefactureerd. Daarmee ontzorgen wij die kleinere 
maatschappijen: zij ontvangen niet maandelijks een factuur 
van het abonnement maar kunnen het abonnement voor de 
leasetermijn, in een keer verdisconteren in het leasetarief.”

Overigens, voegt Bruining er aan toe is beveiliging van 
bedrijfswagens voor ZZP’ers en fleetowners ook een must: 
“Vaak is wel het voertuig verzekerd, maar ligt er een kapitaal 
aan gereedschappen en materialen in. Dat is een interessante 
prooi voor criminelen.”

Bij alles geldt dat een goede inbouw van de apparatuur van 
belang is. MDP (Montage Door Professionals) is daarbij de 
partner. Vanuit Lelystad werken de monteurs door het hele land 
en worden de systemen op locatie ingebouwd. Directeur Ed 
Moné tot slot: “We bieden daarmee extra service: de berijder 
hoeft zijn auto niet weg te brengen en kan er ’s avonds gewoon 
weer over beschikken. We hebben een team monteurs met 
volledig uitgeruste bedrijfswagens die door heel Nederland de 
inbouw doen. Dat maakt ook weer onderdeel uit van de kracht 
van onze samenwerking. Korte lijnen, flexibiliteit en optimale 
service.”  

“Auto’s worden wel minder gestolen, maar zijn ook duurder. 
De schadelast stijgt dus en daar willen leasemaatschappijen, 

verzekeraars en wagenparkbeheerders zich tegen beschermen”
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XRAY: restwaarde Tesla blijft sky high
Het toenemende belang van een goede restwaarde…

De explosieve groei van importauto’s 

zorgt voor een flinke aanwas van 

restwaardebepalingen in de systemen 

van XRAY. Maar ook de wagenparken van 

leasemaatschappijen, het complete park 

van de overheid en veel dealer(holdings) 

kunnen anno 2018 niet meer zonder goede 

restwaardesystemen. XRAY-directeur Tom 

Corduwener schetst voor Fleet & Lease waar 

het bij restwaarden om draait.

Bijna 200.000 tweedehands voertuigen werden er vorig 
geïmporteerd in Nederland. Vooral omdat de vraag naar ‘de 
juiste’ auto hier in den lande groter is dan het eigen aanbod. 
Onderliggend probleem is dat nieuwe auto’s sinds 2018 
in Nederland onder andere door de nieuwe testmethode 
WLTP duurder zijn geworden. Het BPM-aandeel stijgt. 
Daardoor wordt de occasion nog aantrekkelijker. Terwijl 
auto’s bijvoorbeeld in Duistland niet duurder zijn geworden. 
Ruim een derde van die import gaat door de systemen van 
XRAY. Een aanzienlijk aantal, stelt Corduwener met gevoel 
van understatement. “onze methodiek, afschrijving via de 
koerslijst, geeft de meest betrouwbare waarden. Daarbij 
willen onze klanten, waaronder veel grote dealerholdings, 
gewoon geen gedoe. De belastingdienst kan immers na 5 jaar 
nog aankloppen en naheffingen opleggen. Dat wil je niet.”

Vicieuze cirkel
XRAY heeft op zijn methodiek ook de zegen van de fiscus 
gekregen. Het scheelt wellicht ook dat XRAY is uitverkozen 
om het gehele wagenpark van de rijksoverheid, waaronder 
instellingen met grote wagenparken zoals Defensie, Politie, 
en Rijkswaterstaat, regelmatig te benchmarken wat betreft 
restwaarde. Grote leasemaatschappijen doen dat ook; 
regelmatig lopen er hele batches van leaseauto’s door de 
modellen van XRAY. Leasemaatschappijen willen voortdurend 
een vinger aan de pols houden wat betreft de restwaarden 
(lees: opbrengsten) van hun rijdend park. Wat de waarden van 
XRAY daarbij betrouwbaarder maakt dan andere systemen? 
Corduwener: “Vanaf dag 1 is onze waarde gebaseerd op de 
handelswaarde, de zogenaamde bottom-up methode. Dat 

is vele malen betrouwbaarder dan een top-down methode 
waarbij je je baseert op de vraagprijs en vervolgens moet 
terugrekenen wat de inkoopwaarde zou moeten zijn. In dat 
laatste geval baseer je je wellicht op fouten in de vraagprijzen. 
Gevolg kan zijn dat je een auto te duur inruilt en teveel gaat 
vragen voor een auto om rendement te behalen. Als je die te 
hoge prijzen weer gaat gebruiken voor de volgende transactie, 
kom je in een vicieuze cirkel terecht. Daarom ons advies: 
begin bij de handelswaarde die transparant en marktconform 
door ons wordt vastgesteld.”

Het bepalen van restwaarden is afhankelijk van een enorm 
aantal factoren. Allereerst heeft de overheid er een dikke 
vinger in; de plug-in hybride was niet aan te slepen vanwege 
de fiscale douceurtjes vanaf 2013. Inmiddels zijn die 

voordelen weg, en de auto’s komen vanaf dit jaar massaal op 
de tweedehandsmarkt. En daar staan de restwaarden onder 
druk, ziet Corduwener. XRAY heeft een eigen veilingplatform 
waarop dagelijks zo’n 200 voertuigen worden geveild. Een 
belangrijke graadmeter voor de handelswaarde. “Zolang 
er door de overheid geen incentives voor particulieren 
wordt gegeven, gaat de PHEV naar landen als Zweden en 
Noorwegen. De markt in Nederland is er gewoon niet. En als 
vraag en aanbod niet in balans is zorgt dat voor prijsdalingen.” 

Duitse dieselban 
De volledig elektrische auto geniet wel de fiscale voordelen 
en die is restwaarde technisch dan ook heel interessant. Zo 
scoort Tesla nog altijd Sky high, weet Corduwener. Toch is het 
net alleen de belastingdienst die daarvoor zorgt. “Bij volledige 
elektrische auto’s zie je dat de actieradius bepalend is voor een 
goede restwaarde. Waarbij de grens zo’n beetje ligt bij 350 
échte kilometers.” Wat betreft de overige brandstofsoorten; 
CNG blijft problematisch. Het is bij sommige fleetowners 
populair vanwege een lagere CO2-uitstoot, maar veel leveren 
de auto’s niet op vanwege een lage vraag op de occasionmarkt. 
Maar de meeste zorgen gaan uit naar het dieselwagenpark. 
Waarbij de Duitse dieselban zorgt voor flink wat anti-
dieselsentiment. Maar ook sentiment vertaalt zich rechtstreeks 
in de cijfers, benadrukt Corduwener. “Hoewel jong-gebruikte 
diesels in Nederland het best nog wel goed doen. Maar de 
ex-leasediesel met hogere kilometerstand, die voorheen 
vooral via Duitsland werd geëxporteerd, is daar niet meer 
te verkopen. De export wordt daarvan lastiger; het zal voor 
problemen zorgen bij menig leasemaatschappij.”

Het belang van restwaarden, als grootste component voor 
het bepalen van een kilometerkostprijs, zal de komende 
jaren alleen maar belangrijker worden, schetst men bij 
XRAY. De toenemende mix van brandstofsoorten, de juiste 
carrosserievariant (momenteel: SUV’s!), het belang van 
(veiligheids)opties in auto’s, het effect van WLTP op een 
auto… het zijn allemaal aspecten die kunnen zorgen voor 
winst of verlies op een leasecontract. Of voor wat betreft de 
autoverkoper: winst of verlies op een inruiltransactie. En ook 
fleetowners doen er wijs aan beter te selecteren aan de poort: 
weet welke auto’s je binnenhaalt. Corduwener: “De tijd dat je 
op basis van onderbuikgevoelens bijvoorbeeld een auto gaat 
inruilen, is echt voorbij. Je praat ook over serieuze bedragen. 
Dus daar hoort ook een serieuze partner bij. Die rol willen we 
graag vervullen.”

XRAY anno 1991…

XRAY heeft zich gespecialiseerd in marktconforme 
en uiterst betrouwbare occasionprijs informatie. 
Uitgangspunt binnen het XRAY taxatiesysteem is de 
enige reële en objectief vast te stellen marktwaarde van 
een gebruikte auto: de handels inkoopwaarde. Dit betreft 
de inkoopprijs zoals die bij inkoop van een gebruikte auto 
van een particuliere of zakelijke klant door de professionele 
handel worden betaald. Het XRAY Taxatiesysteem 
is sinds 1991 een uiterst succesvol, en algemeen 
geaccepteerd instrument voor dealers, dealerholdings, 
universele autobedrijven, leasemaatschappijen, banken 
en verzekeringsmaatschappijen. Sinds 2010 is de 
waardebepaling van XRAY tevens geaccepteerd door De 
Belastingdienst voor de bepaling en aangifte van de te 
betalen BPM bij import van gebruikte auto’s. 

“Bij volledige elektrische auto’s zie 
je dat de actieradius bepalend is voor 

een goede restwaarde. Waarbij de 
grens zo’n beetje ligt bij 350 échte 

kilometers”

XRAY-directeur Tom Corduwener
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Findio Auto stapt ook in private lease
Booming markt voor financial lease

De aantrekkende economie zorgt voor een 

kleine ‘boom’ in financial leaseproducten. 

Het zijn vooral de kleinere ondernemers met 

1 tot 5 (bestel)auto’s die daarvoor bij de 

automotive financieringspartij Findio Auto 

aankloppen. Grootste uitdaging van John 

den Dunnen van Findio: de groei in goede 

banen leiden. Al twee jaar op rij verdubbelt 

het portfolio. En private lease zit er nu ook 

aan te komen...

Findio voor auto, onderdeel van het grote Credit Agricole, 
is specialist in de financiële dienstverlening voor de 
mobiliteitsbranche met ruim 50 jaar ervaring in de financiële 
dienstverlening voor automotive. Het bedrijf biedt  een 
compleet pakket van producten en diensten, waarmee 
autobedrijven (dealers en universelen) gemakkelijker én meer 
auto’s kunnen verkopen. Producten gericht dus op particulieren 
maar met financial lease ook op de zakelijke klanten van het 
autobedrijf. Daarnaast biedt het ook voorraadfinanciering aan 
voor het autobedrijf zelf.

Inmiddels moge bekend zijn dat autobedrijven die ook 
financieringen verkopen het gemiddeld beter doen dan 
bedrijven die dat niet doen. De commissie geldt daarin vaak 
als ‘mooi meegenomen’, schetst Den Dunnen. “De echte 
winst zit hem in het gegeven dat je de klant bindt. Tegen het 
eind van de looptijd van een financiering kopen en financieren 
klanten in de helft van de gevallen weer opnieuw een auto 
bij hetzelfde bedrijf, mits daar een mooie aanbieding aan 
vooraf is gegaan. Daarvoor hebben we trouwens een speciale 
remarketingtool voor autobedrijven ontwikkeld. En zakelijke 
klanten met financial lease kan je natuurlijk verder ontzorgen 
met een ROB-contract. Dat vult de werkplaats weer.”

Snelle goedkeuring
Findio begeleidt autobedrijven die met financieringen een 
mooi potfolio willen opbouwen. Van showroommateriaal 
tot trainingen voor autoverkopers en een Autodesk voor 
consumentenvragen. Maar wellicht belangrijker: de processen 

van Findio zelf zijn optimaal ingericht om bijvoorbeeld 
een snelle goedkeuring te krijgen op een lening. Dat is 
doorgaans het belangrijkste aspect voor een dealerbedrijf bij 
het uitzoeken van een financiële partner, weet Den Dunnen. 
Het verkoopproces mag namelijk niet stokken doordat de 
aanvraag van een financiering op zich laat wachten. Of dat 
er onduidelijkheden ontstaan en er met paperassen heen en 
weer wordt geschoven. Findio heeft dan ook een efficiënt 
online aanvraagsysteem. “Daarbij hebben we een hoog 
goedkeuringspercentage en uiteraard scherpe tarieven. 
Dat geldt zowel voor de particuliere autoleningen als voor 
financial lease”.

Bij Findio wordt vooral de jong gebruikte occasion 
gefinancierd. Ook wat betreft financial lease. Findio richt zich 
nauwelijks op nieuwverkopen en helemaal niet op operationele 
leasecontracten. De occasionmarkt is jaarlijks met 1,7 miljoen 
verkopen ook veel groter dan de nieuwsverkopen van rond de 
400.000. En een bestelauto van twee jaar oud wordt niet snel 
in een operationeel leasecontract gestoken. “Financial lease 
is voor kleine ondernemers overzichtelijker. De auto komt op 
je balans, mochten de zaken slecht gaan, dan verkoop je hem 
weer. Zie maar eens zo gemakkelijke van een operationeel  
leasecontract af te komen”, aldus Den Dunnen.

Private leasejasje
Maar de markt ontwikkelt zich natuurlijk, net als de klantvraag. 
Zo is anno 2018 private lease een vast gegeven aan het worden 
voor menig autobedrijf. Was het tot voor kort vooral een 

 “Goed dat de markt 

gereguleerd is”
Findio is een onderdeel van Crédit Agricole Consumer 
Finance Nederland, marktleider in consumentenkrediet 
in Nederland. Die Nederlandse tak is weer onderdeel 
van Crédit Agricole S.A., een van de grootste financiële 
instellingen ter wereld. Findio richt zich ondere andere 
op consumentenfinancieringen, een markt streng 
gereguleerd door verschillende toezichthouders. Een 
goede zaak, vindt Den Dunnen. Consumenten worden 
op die manier beschermd. Den Dunnen heeft in het 
verleden teveel cowboys gezien die zich op de markt van 
financieringen en financial lease begaven. De regelgeving 
heeft grotendeels het kaf van het koren gescheiden. 
Aangezien Findio een volwaardige banklicentie heeft, is 
het een aangewezen partij om als financieringspartner op 
te treden voor dealers en universele autobedrijven. Den 
Dunnen zoekt daarmee ook partnerships, bijvoorbeeld 
met ketens als Vakgarage of met dealerverenigingen. 
“Niet alle dealers hebben immers een financiering voor 
gebruikte voertuigen.”

feestje van grote leasemaatschappijen en/of importeurs om 
grote aantallen dertien-in-het-dozijn auto’s af te zetten, nu 
vraagt de klant om steeds meer maatwerk. Ofwel: de markt 
is rijp voor meer volwassen auto’s in de private lease. Findio 
komt nog dit jaar met een mogelijkheid om de occasion van 
een autobedrijf in een private leasejasje te gieten. Het product 
dat dit voor elkaar gaat boksen, is bijna klaar. Den Dunnen: 
“Op die manier gaan we de dealer helpen om een eigen private 
leasevloot op te bouwen. Inclusief een servicenetwerk, waar 
we het autobedrijf ook bij gaan helpen. Dat zal zeker voor 
enkele autobedrijven interessant zijn, binnen een paar jaar 
kunnen ze toch een vloot hebben rondrijden van zo’n honderd 
auto’s. Ook hier hebben we weer een geautomatiseerd 
aanvraagproces voor. Kansen te over, maar de uitdaging is 
uiteindelijk om gecontroleerd te groeien. Dat geldt voor ons 
net zo als voor onze klant.”

Kia heeft de eerste foto’s van de volledig elektrische Niro 
EV gepresenteerd. De auto beleeft zijn wereldpremière op 
de Autosalon van Parijs in oktober dit jaar en is straks te 
bestellen in een Mid Range of Long Range uitvoering.

De nieuwe Kia Niro EV is één van de eerste volledig 
elektrische crossovers in Europa. De auto is ontworpen 
door de designcentra van Kia in Californië en Namyang in 
Korea. Het design is geïnspireerd op de Niro EV Concept, 
die Kia tijdens de 2018-editie van de Consumer Electronics 
Show (CES) in Las Vegas begin dit jaar presenteerde. Het 
productiemodel heeft een aantal bijzondere kenmerken, zoals 
de exclusieve grille, futuristische luchtinlaten en pijlvormige 
LED-dagrijverlichting. De toelopende vorm van de raampartij 
van de auto moet het ranke profiel benadrukken van de Niro 

EV en de dik aangezette wielkasten. De Niro EV heeft een 
volledig elektrische aandrijflijn met onderdelen die specifiek 
voor deze elektrische crossover zijn ontwikkeld. Er is straks 
keuze uit twee accupakketten: Mid Range en Long Range. 
Het lithium-ion-polymeer accupakket van de Long Range-
uitvoering heeft een capaciteit van 64 kWh en geeft de Niro 
EV een actieradius van ruim 450 WLTP kilometers op één 
acculading. De 39,2 kWh-accu in de Mid Range-versie heeft 
een eveneens actieradius van ruim 300 kilometer.

De Niro EV wordt straks verkocht met zeven jaar garantie – 
een termijn die geen enkele producent van volledig elektrische 
auto’s in Europa biedt, benadrukt de autofabrikant. Tijdens het 
ter perse gaan van dit magazine waren er nog geen prijzen 
bekendgemaakt

Kia toont volledig elektrische Niro
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TripManager maakt werk van mobility-as-a-service
“De markt vraagt om concrete oplossingen”

Vastgoedbedrijven
Ook zit TripManager verweven in het Reisportaal van de 
twee Amsterdamse ziekenhuizen VUmc en AMC. Veel 
personeel pendelt heen en weer tussen de twee vestigingen, 
voorheen deden ze dat met de privéauto wat een berg 

Voor de troepen uit realiseerde TripManager 

al een Auto-op-Afroep product dat 

werkgevers én werknemers ontzorgt op 

het gebied van flexibele privé- en zakelijke 

mobiliteit. Nu wordt het platform ook als white 

labelproduct in de markt gezet waarbij het 

netwerk van autoverhuurders wordt ingezet. 

Volgens directeur Martin Zevenbergen is de 

tijd rijp voor opschaling. “Men is het praten 

over mobility-as-a-service erover wel zat. De 

markt wil concrete oplossingen.”

Hertz is bijvoorbeeld een partij die haar netwerk openstelt 
voor het Auto-op-Afroep platform van TripManager. 
Waarbij TripManager fungeert als ‘transactiehuis’, 
verduidelijkt Zevenbergen. Het gaat dus niet de concurrentie 
aan met autoverhuurders. Integendeel: het moet de 
autoverhuurders meer business opleveren. “Wij voorzien 
onze partners, zoals leasemaatschappijen, verzekeraars of 
mobiliteitspasleveranciers van flexibele mobiliteit. Ze krijgen 
van ons een mobiliteitsgarantie, waarbij de auto ook zonder 
borg privé kan worden gehuurd. De deel- en huurauto sluiten 
in dit systeem perfect op elkaar aan.”

TripManager is momenteel partner in de Zuidas Mobility 
Experience, net zoals partijen als bijvoorbeeld Uber en 
Car2Go. Deelnemers reizen een maand lang met een Zuidas-
pas met reistegoed, waarmee zij overal kunnen reizen zoals 
zij dat willen, privé én zakelijk: e-bike, trein, metro, bus, taxi, 
deelauto of huurauto. Werknemers die bijvoorbeeld in Leiden 
of Almere wonen kunnen aldaar hun Auto-op-Afroep ophalen. 
Ze hoeven daarvoor dus niet eerst naar hun werk te reizen. 
Zonder borg en ‘gedoe’, zoals Zevenbergen het omschrijft, 
kan bij een dichtstbijzijnde autoverhuurder de auto worden 
opgehaald. “Laats hadden we een klant die 2 fietsen mee 
moest nemen in de auto. De rit ging naar Schiphol. Precies in 
dat soort maatwerkoplossingen zijn we goed, we beschikken 
immers over een enorm divers netwerk van jonge huurauto’s.”

administratie opleverde. Nu met het portaal, waar naast een 
Auto-op-Afroep ook deelfietsen, een mobiliteitskaart en een 
pendeldienst zit, zijn al die declaraties weg. Bijzonder noemt 
Zevenbergen ook de belangstelling van vastgoedbedrijven 
en projectontwikkelaars. De directeur zit momenteel met 
meerdere van die partijen om tafel. “In veel gemeenten is de 
parkeernorm verlaagd of afgeschaft. Je ziet nu bijvoorbeeld 
bij appartementencomplexen dat er een standaard deelauto 
wordt aangeboden. Met TripManager komen we daar in beeld 
om bewoners een mobiliteitsgarantie te leveren als de deelauto 
niet beschikbaar is of dat er afwijkend vervoer nodig is.”

Mobility Hub
Ook gaat Zevenbergen werk maken van een ander concept 
waarover al jaren wordt gepraat: de mobiliteitshub aan de 
rand van de stad. Een gezamenlijk project met diverse partners 
dat is voorgeselecteerd door de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) in het kader van het vervolg op het ambitieuze Beter 
Benutten programma. In Haarlem moet straks de eerste hub 
verschijnen. Waarbij geen nieuw terrein of gebouw wordt 
aangelegd, maar gebruik wordt gemaakt van de terreinen van 
bestaande parkeeraanbieders. “De parkeerplaatsen worden 
geschikt gemaakt voor de Auto-op-Afroep, elektrische 
deelauto’s of deelfietsen. Vooral in Haarlem, filestad nummer 
1, verwacht ik er veel van. Al jaren klagen ondernemers uit de 
binnenstad steen en been over de slechte bereikbaarheid. Met 
dit soort initiatieven kan je snel en zonder veel rompslomp er 
echt wat aan doen.”

Elektrische auto
De mogelijkheden van een Auto-op-Afroep zijn legio, weet 
Zevenbergen. Je kan er bijvoorbeeld ook elektrische mobiliteit 
mee stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel 
van de zakelijke ritten met een elektrische auto zouden kunnen 
worden afgelegd. Maar de drempel voor een ev is vaak nog 
te hoog. Dat heeft onder andere met actieradius te maken 
of dat er niet gekozen kan worden voor het juiste model. 
Met een laagdrempelig systeem als TripManager kan men 
eenvoudig een conventionele auto kiezen als dat nodig is. 
Zevenbergen. “Ook hierin zijn we een transactiehuis, in dit 
geval bijvoorbeeld voor een leasemaatschappij, waarbij wij de 
mobiliteitsgarantie leveren. Het werkt allemaal laagdrempelig 
en gemakkelijk. Op die manier kan een bedrijf ook stimuleren 
dat hun leaserijders een maatje kleiner gaan leasen. En als 
ze dan een grotere station nodig hebben, dan halen ze die 
op via ons platform. Simpel en effectief. We merken dat 
heel wat partijen inmiddels snakken naar dergelijke concrete 
oplossingen die in de praktijk al zijn beproefd.”

Martin Zevenbergen

Autoverhuurders: sluit u aan!

TripManager werkt met een aantal autoverhuurders sa-
men om de gezamenlijke propositie over de bühne te 
krijgen. Zo heeft de grootste autoverhuurder van het 
land, Hertz, zich al aangesloten. TripManager ziet zich 
ook als verbindend element tussen de autoverhuurder en 
de partners van TripManager zelf, voornamelijk lease-
maatschappijen, verzekeraars en leveranciers van mobi-
liteitskaarten. Zevenbergen start momenteel een lobby 
om zoveel mogelijk autoverhuurders aan te sluiten. Niet 
alleen de groten, maar ook die partijen die regionaal sterk 
staan. “Op die manier krijg je verschillende aanbieders 
van mobiliteit aan elkaar gekoppeld. Waarbij alle partijen 
hun netwerk zonder extra kosten kunnen uitbreiden. Waar 
uiteindelijk de klant alleen maar van profiteert.”
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Michelin AGILIS CrossClimate: 
dé all season band voor e-commerce

Michelin breidt het aanbod CrossClimate 

banden uit. Deze band, die meerdere prijzen 

won, komt nu ook beschikbaar voor kleine 

en grote bestelwagens. Daartoe introduceert 

Michelin de Agilis CrossClimate; een 

zomerband met alle capaciteiten van een 

winterband. Zeer geschikt voor e-commerce 

bedrijven…

De Agilis is de eerste van een nieuwe generatie high-
performance banden voor kleine en grote bestelwagens, die 
geen concessies doen bij winterse omstandigheden of op 
modder en gras. Het zijn banden die kunnen bogen op een 
hoog kilometerrendement en een lage TCO (Total Cost of 
Ownership), veiligheid onder alle weersomstandigheden, 
robuustheid, en weerstand tegen beschadigingen. Aldus 
Michelin.

Volgens de voertuigverkoopcijfers, vormen bestelwagens het 
snelst groeiende segment. Dat komt door de explosieve groei 
van e-commerce. Maar ook doordat zware bedrijfswagens 
de stad niet meer in kunnen. De leveringen aan huis gebeurt 
met bestelbussen en die moeten het hele jaar door, ongeacht 
de weersomstandigheden, op tijd komen. Daardoor groeide 
de markt voor all-season banden voor bestelwagens tussen 
2016 en 2017 met 37 %. De specificaties en blauwdruk die 
de bandenontwerpers van Michelin meekregen voor de Agilis 

CrossClimate, waren het resultaat van vijf jaar feedback van 
eindgebruikers uit Frankrijk, Duitsland, Turkije en Groot-
Brittannië. Uit duizenden kwalitatieve interviews, uitgevoerd 
door het externe onderzoeksinstituut GMV, bleek dat gebruikers 
vooral vroegen om twee eigenschappen: een band die lang 
meegaat en uitstekende grip, tractie en betrouwbaarheid biedt 
in alle seizoenen, onder alle weersomstandigheden en op alle 
typen wegdek. En robuust en bestand tegen beschadigingen; 
met name in een stedelijke omgeving waarin banden veel 
hebben te lijden van stoepranden en andere objecten. 

Banden testen 

op 2.715 meter hoogte
Het is een uitdaging om banden te ontwikkelen die in 
alle seizoenen en onder alle weersomstandigheden 
kunnen worden gebruikt. Maar een plek zien te vinden 
waarin ze onder uiterst strenge omstandigheden 
kunnen worden getest, is een nog grotere uitdaging! 
Regen, sneeuw en ijs kunnen op kleine banen worden 
nagebootst, maar die zijn niet praktisch om banden voor 
kleine en grote bestelwagens onder realistische winterse 
omstandigheden uit te testen. Hoe pakt Michelin de 
uitgebreide testen en evaluaties van all-season banden 
en winterbanden aan? 

Het antwoord is eenvoudig zegt de Franse bandenfabrikant: 
Michelin heeft toegang tot één van de hoogstgelegen wegen 
in Europa: de ‘Col de la Bonette’ in de Alpen, op een 
hoogte van 2.715 m. Wanneer de autoriteiten deze weg aan 
het einde van de herfst sluiten, arriveert Michelin om met 
haar speciale testteam voor winterbanden de faciliteiten op 
te zetten. Gedurende acht weken, tussen medio december 
en eind februari en onder de verbijsterde blikken van de 
gemzen en soms van het Franse leger dat oefent of van 
crosscountry skiërs, zijn hier vier Michelin testrijders 
aan het werk. Afwisselend zijn ze bezig met testen en het 
perfectioneren van het ontwerp van de banden. Onder het 
toeziend oog van het Michelin R&D team, is hier op de 

15 kilometer lange zorgvuldig voorbereide testbaan, het 
ontwerp en de prestatie van de nieuwe Agilis CrossClimate 
gefinetuned. Met temperatuur tussen 0° C en -15° C, 
wordt een complete reeks testen op sneeuw uitgevoerd: 
acceleratie, remgedrag, tractie en transversale grip. Om 
homogene testomstandigheden te kunnen garanderen, 
wordt de weg tussen de verschillende testen door met 
sneeuwruimers voorbereid en worden voorafgaand aan 
elke test de sneeuweigenschappen gecontroleerd en 
gemeten. Maar de Inuit hebben 53 verschillende woorden 
voor sneeuw. Niet alle sneeuw is hetzelfde. Daarom heeft 
Michelin ook een testcentrum in Ivalo, Noord-Finland, 
op 300 km ten noorden van de poolcirkel. In de Alpen is, 
door de hogere vochtigheid, de sneeuw zwaar en vochtig 
en zijn de sneeuwvlokken groter. In Ivalo is de sneeuw 
poederachtig en licht. Sneeuweigenschappen variëren sterk 
en daarom test Michelin de banden op deze twee extreme 
locaties, die bijna 4.000 km van elkaar zijn verwijderd, onder 
verschillende sneeuwomstandigheden. Dat verrijkt de testen 
en stelt Michelin in staat om de prestaties van een band op 
veel typen sneeuw te beoordelen. De Agilis CrossClimate 
is in wezen een zomerband die de beste prestaties levert op 
droog, nat, modderig of begroeid wegdek. Hij is echter onder 
uitdagende omstandigheden ontwikkeld en getest, en heeft 
laten zien dat hij de beproevingen ontstaat. Met deze band 
kan de loodgieter ’s winters op tijd komen om de verwarming 
te repareren, en de bezorger om dat speciale pakketje af te 
leveren, aldus de geruststellende woorden van Michelin. 

De Agilis CrossClimate heeft een 3PMSF markering en is dus 
gecertificeerd voor gebruik in winterse omstandigheden. Maar 
dankzij de toepassing van de nieuwste rubbertechnologieën, 
zijn het gedrag, de remweg en de levensduur van de Agilis 
CrossClimate gelijk aan die van een zomerband op droge 
wegen. De combinatie van nieuw loopvlakrubber met 
een V-vormig loopvlakprofiel zorgt voor grip onder alle 
omstandigheden, maar ook voor een langere levensduur. Uit 
testen blijkt dat hij 35% langer meegaat dan het gemiddelde 
van zijn premium concurrenten. 
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“Berijder is geen nummer”
JAMES Autoservice focust op kwaliteit en nieuwe diensten

JAMES Autoservice heeft stevige ambities. De 

merkonafhankelijke auto-onderhoudsketen 

wil doorgroeien naar tenminste tachtig 

vestigingen dit jaar. De bestaande 

vestigingen worden dit jaar allemaal 

voorzien van de nieuwe huisstijl. En last but 

nog least: JAMES gaat een private lease-tak 

opzetten. Samen met een reclameoffensief 

moet dat de naamsbekendheid landelijk 

verder vergroten. Wat daarbij niet verandert 

is de service en klantbenadering.

“Eerst de naam, dan pas het kenteken…”

JAMES Autoservice is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. 
In het eerste kwartaal kwam de omzet maar liefst 42 procent 
hoger uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat zegt veel 
over de keten, aldus directeur Denis van Altena: “We hebben 
het vertrouwen van de leasemaatschappijen en hebben 
bewezen het ROB-deel voor die zakelijke markt op een hoog 
niveau uit te kunnen voeren. Met een goede kwaliteit, een 
goede service en een hoge klanttevredenheid.”
Zich moeten bewijzen klinkt wellicht vreemd voor een 
organisatie die al vijftien jaar actief is en de eerste universele 
partij was die ROB-contracten met leasemaatschappijen wist 
af te sluiten. Echter, JAMES opereerde onder diverse vlaggen, 
maar staat sinds 2015 geheel op eigen benen. Als coöperatie, 
waarbinnen de aangesloten leden ook mede-eigenaar zijn. 
Dat zijn er inmiddels circa zeventig, waarvan veruit de 
meerderheid in de Randstad: universele garagebedrijven met 
Bovag-label.

De ambitie om boven de tachtig JAMES-vestigingen te komen 
had eigenlijk al gerealiseerd moeten worden, geeft Van Altena 
toe: “Maar we hebben afscheid genomen van een aantal 
bedrijven, en een aantal bedrijven van ons.” Een kwestie van 
kleur bekennen, voegt hij eraan toe, want JAMES heeft de lat 
qua service en kwaliteit hoger gelegd. “Het is geen vrijheid, 
blijheid. Het werd tijd dat iedereen in het team in hetzelfde 
shirtje ging spelen. En steeds klantvriendelijkheid voorop. Ik 
zeg altijd: zorg dat je je klant kent, en niet zijn kenteken. Niet 
andersom, want klanten zijn geen nummers. Onze service is 
hoog: we halen en brengen de auto, gewassen en gezogen. Dat 
is onderscheidend vermogen en kenmerkend voor JAMES.”

JAMES Autoservice-vestigingen richten zich op zowel de 
particuliere als zakelijke berijder. De eerste groep is in veel 
gevallen al jaren klant. De zakelijke -lees: lease- berijder 
gaat voor de reparaties, onderhoud en banden vanwege 
de leasepartij. “Dat is dus voor de bestaande garagisten 
interessant: naast de particuliere klant krijgen onze leden 
de toegang tot de zakelijke markt.” En dat zal alleen maar 
toenemen, voorspelt Denis van Altena: “De dealers trekken 
weg. Wij vullen dat gat met onze JAMES-ondernemers op. 
De leasemaatschappijen sturen steeds meer op universele 
garagebedrijven en dat bieden wij, al 15 jaar. Voor de 
leasemaatschappijen is het efficiënter. Wij sturen centraal een  
factuur. Dat betekent dus niet per garage telkens een aparte 
nota, en één aanspreekpunt. ”

Bedrijven die zich willen aansluiten bij de coöperatie dienen 
wel aan een zekere standaard te voldoen. De uitstraling moet 
uniform zijn. Ook al omdat JAMES zich gaat manifesteren in 
een groeiende markt: de private leaseauto voor de particulier. 
In het buitenland al langer een gangbaar concept, maar ook 
in Nederland neemt de belangstelling toe. ”De verwachting 
was volgens de ING dat er in 2020 100.000 private leaseauto’s 
zouden rijden in ons land. Over dat aantal zijn we nu al heen 
en de verwachting is bijgesteld naar 200.000. Wij betreden met 
ons concept JAMES Private Lease nu ook die markt omdat wij 
van mening zijn daartoe beter te zijn toegerust. 
Partijen als MediaMarkt, AH, Hema en ANWB hebben ook 
private lease producten, maar hebben geen outlet, kunnen 
geen onderhoud bieden, hebben geen innamepunt. Als JAMES 
beschikken wij daar dus wel over.”

Het voordeel is uiteraard dat de aangesloten JAMES 
garagebedrijven een uitbreiding van hun clientèle kunnen 
verwachten, terwijl de bestaande clientèle bij de volgende 
personenwagen mogelijk ook gebruik maakt van JAMES 
Private Lease: “De particuliere klant wordt dan in feite een 
leaseklant”, constateert Van Altena, die van mening is dat deze 
dienstverlening past in de ontwikkeling van de automotive 
sector en zeker binnen JAMES Autoservice: “Rondom banden 
en onderhoud zullen steeds meer diensten worden aangeboden 
en verschillende mogelijkheden onderzocht en aangeboord. 
Wij waren destijds uniek met onze service van halen en 
brengen. Dat is een kwestie van service en ontzorgen. En 
ook een rekensommetje: je werknemer hoeft in werktijd niet 
zelf met zijn leasewagen naar het garagebedrijf. Het is een 
serviceproduct, waarvan ook de leden profiteren: het is een 
upgrade voor je hele bedrijf. De klanten zien ook de nieuwe 
modellen auto’s, er wordt geïnvesteerd in apparatuur. Het hele 
bedrijf is gepositioneerd aan de bovenkant van universele 
garages, en net onder de dealerbedrijven. En praat je dan over 
de prijzen, dan liggen onze tarieven mogelijk tussen de vijftien 
en twintig procent onder die van de dealer.”

Voorlopig is JAMES Autoservice dus zeker nog niet klaar 
met het ontwikkelen introduceren van nieuwe diensten en 
producten. De private lease-tak, waarbij LeasePlan als partner 
optreedt, is wat Van Altena betreft, het begin. “We denken voor 
de toekomst aan allerlei mobiliteitsconcepten zoals deelauto’s, 
Greenwheels-achtige concepten. En daarnaast willen wij ons 
ook meer op de kleinere fleetowners gaan richten. Niet zelden 

rijden in het mkb-bedrijfsleven bussen van verschillende 
merken en zijn er verschillende dealers voor onderhoud. Ook 
daar willen wij de wagenparkbeheerder of de administratie-
afdeling ontzorgen: één aanspreekpunt, één onderhoudspartij 
voor de klant, één factuur. Allemaal veel overzichtelijker.”

De doelstellingen van JAMES Autoservice zijn duidelijk. 
Op basis van de jarenlange ervaring op de zakelijke markt, 
de kennis van de leden van de lokale, regionale markt en de 
nieuwe activiteiten waaronder private lease, wil de organisatie 
zich nadrukkelijk in de kijker spelen als het serieuze alternatief 
voor de dealer. “En niet in de laatste plaats: het gaat niet om 
de auto alleen. Het gaat om de berijder, de mens. Hoe ga je 
daarmee om, welke service en kwaliteit kun je bieden. Dat 
is voor de toekomst ons onderscheidend vermogen”, besluit 
Denis van Altena.

Denis van Alten
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Totaalleverancier In telematica
ABAX verlegt focus naar The Connected Workspace

Met het geavanceerde ritregistratiesysteem 

Triplog is ABAX in Nederland en daarbuiten 

succesvol. Het van oorsprong Noorse 

bedrijf maakt echter ook de sprong naar 

andere diensten, die passen binnen de 

ontwikkelingen van telematica in en rond de 

auto. “Onze producten en diensten waren 

altijd georiënteerd op het voertuig. We 

maken nu de transitie waarbij de mens en 

de organisatie centraal staat”, aldus Martijn 

Zewald, CEO van ABAX Nederland..

Als snelst groeiende telematica-bedrijf in Europa dat zich 
focust op het aanbieden van Internet of Things-oplossingen 
staat het Noorse concern aan de vooravond van nieuwe 
uitdagingen en toepassingen.

De ontstaansgeschiedenis van ABAX is opmerkelijk: een 
Noorse oud-leraar ontwikkelde in het pre-GPS-tijdperk een 
kastje waarmee de eigenaar zijn gestolen boot weer kon 
opsporen. De techniek was uniek, maar de interesse bleek 
beperkt. Want als het vaartuig wordt gestolen claimt een Noor 
liever een nieuwe bij de verzekering. “Er was dus niet echt 
een markt voor”, merkt Martijn Zewald van ABAX fijntjes op: 
“Maar het was wel de start van ABAX dat in eerste instantie 
met behulp van meerdere investeerders op basis van GPS-
techniek fiscale ritregistratie op de markt bracht.”
 Vanuit Noorwegen werden ook in Zweden, Finland, 
Denemarken, Nederland, Polen, Duitsland, China en Groot-
Brittannië kantoren geopend. En met succes want het bedrijf 
kent inmiddels 26.500 klanten met 230.000 units in totaal. 
Gezamenlijk worden zo dagelijks negen miljoen kilometers 
geregistreerd voor een waterdichte rittenregistratie.
Ten dele is dat succes te danken aan de simpelheid: het 
installeren van de hardware is een kwestie van enkele 
minuten. “Het kastje opplakken en de kabeltjes verbinden 
met de accu”, aldus Zewald, die er meteen aan toevoegt dat 
hardware in de toekomst steeds minder van belang zal zijn: 
“De ontwikkelingen in de automobielindustrie gaan ook op 
het gebied van telematica steeds verder. Hardware die nu nog 
apart geïnstalleerd moet worden, zal in de toekomst standaard 
af fabriek worden ingebouwd. Dat proces is nu al gaande.”
De ABAX-topman geeft dan ook toe dat de ontwikkeling van 
hardware minder prioriteit heeft terwijl parallel daaraan de 
focus steeds meer op informatietechnologie en datacollectie 
komt te liggen. Want ook bij ABAX geldt: Big Data is key 
omdat in de automotive wereld telematica en dataverzameling 
een grotere rol zullen spelen. 

De ontwikkeling van het internationale platform voor 
dataverzameling Caruso is wat dat betreft een duidelijk 
teken aan de wand. Het platform, waarin onder andere Bosch 
en Continental en recent ook softwarebedrijf DVSE, in de 
Benelux met name bekend van de digitale onderdelencatalogus 
Aldoc, participeren, moet zich onmisbaar maken als 
dataverzamelplaats voor de automotive aftermarket. Maar 
daarnaast ook als een digitale centrale ontvangsthal voor 
data, afkomstig van connected voertuigen.  Voor ABAX, dat 
ervaring heeft met connectivity, opslaan en analyseren van 

voertuigdata, is Caruso daarom een meer dan interessante 
ontwikkeling. “Temeer omdat wij steeds meer gaan denken 
vanuit slimme oplossingen voor het dagelijkse werk, of het 
nu in de auto is, op kantoor of elders”, vertelt Martijn Zewald: 
“ABAX gaat zich ontwikkelen tot Solutions Provider for The 
Connected Workspace.”

Internet of Things speelt daarbij een rol. Nu al, want in de 
logistiek en productieomgevingen biedt ABAX slimme 
oplossingen. Zoals het monitoren van het aantal draaiuren 
van een shovel door middel van ABAX Equipment Control, 
waardoor tijdig preventief onderhoud kan worden gepleegd. 
Zewald: “Als je twintig shovels in het veld hebt, is dat wel zo 
efficiënt. Stilstand van een machine kost veel geld. En dankzij 
Equipment Control weet je ook nog eens waar de machine 
zich bevindt. En vervolgens zorgt de integratie met andere data 
dat je nooit discussie krijgt over de factuur: je kunt namelijk 
altijd aantonen hoeveel uren de machine gedraaid heeft, 
of, en dat kan ook natuurlijk, hoeveel uren een installateur 
aan het werk is geweest. Door eenvoudig te analyseren hoe 
lang de bedrijfswagen op een adres heeft gestaan. Maar we 
kunnen ook rijgedrag monitoren. Kwaliteit van het werk heeft 
immers ook te maken met hoe je zelf met je bedrijfsmiddelen 
omgaat….”
Dat geldt ook voor gereedschappen: door een ABAX Mini 
te monteren wordt kostbaar materiaal, zoals zaagmachines, 
boren, gereedschapskoffers etc. continu in de gaten gehouden: 
waar bevindt het zich op de locatie en heel belangrijk: ligt het 
weer in de bus als de medewerker vertrekt naar elders? 
Met een andere technologie, interessant voor verhuurders en 
fleetowners, kan worden gemeten of een auto schade heeft 

opgelopen. Bijvoorbeeld bij grote verhuurpartijen moet 
de huurder niet zelden wachten op een medewerker om te 
controleren of er geen schade is ontstaan. Met de intelligente 
systemen van ABAX ziet de medewerker dat al voordat de 
auto wordt afgeleverd. “Zeker interessant voor partijen met 
deelauto’s en verhuurders.”

Tijdsbesparing en efficiency zijn grote drijfveren voor partijen 
om met ABAX te werken. In de logistieke sector kon het 
bedrijf bijvoorbeeld analyseren waar tijd gewonnen kon 
worden bij het wisselen van trailers. “In no-time hadden we de 
pijn gevonden waarmee al tachtig procent was gewonnen. Die 
laatste twintig procent was een kwestie van finetunen.”

Het oplossen van problemen, efficiency vergroten, door 
bijvoorbeeld ritregistratie optimaal te integreren met de 
financiële systemen; het vormt de opmaat naar nieuwe 
terreinen waarin ABAX koploper wil zijn op het gebied van 
telematica-oplossingen rondom de auto en de werkplek. 
Een uitdaging die ook investeringscapaciteit behoeft, 
constateert Martijn Zewald: “Maar ABAX is onderdeel 
van Investcorp en dat biedt ons financiële back-up om die 
doelstellingen te bereiken. 
Waarbij nogmaals de auto 
zelf niet interessant is omdat 
deze in de toekomst volledig 
is uitgerust met hardware en 
telematica. Onze taak is om 
op die basis voor onze klanten 
nieuwe diensten en producten 
te ontwikkelen.”

Foto: Marleen BosMartijn Zewald, CEO van ABAX Nederland
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In de wereld van de multimobiliteit of brede 

mobiliteitsdiensten worden momenteel 

meters gemaakt, zoals Patrick Bunnik, 

CEO van mobiliteitskaartleverancier 

XXImo, het omschrijft. De omslag in 

de markt zag hij twee jaar geleden 

gebeuren, de internationale deal met 

leasemaatschappij Arval in april dit jaar, 

waarbij XXImo feitelijk als ‘transactiehuis’ 

fungeert voor het afrekenen van alle 

mobiliteitsopties van de Arval Mobility 

Card, vormt hierbij een nieuwe bevestiging. 

“In bijna alle tenders is multimobiliteit 

momenteel een vast onderdeel.”

XXImo ‘pakt’ internationale markt voor brede mobiliteitsdiensten
“In bijna alle tenders is multimobiliteit momenteel een vast onderdeel.”

In België en Nederland rolt Arval momenteel zijn Arval 
Mobility Card uit. Andere Europese landen volgen later. 
Met de introductie van deze mobiliteitskaart wil de 
leasemaatschappij samen met XXImo een nieuwe stap 
zetten in de transitie naar een integraal mobiliteitsbeleid bij 
haar klanten. Reizen met het openbaar vervoer, een taxi, 
deelwagen en -fiets en de hogesnelheidstrein moet hiermee 
toegankelijker worden. De kaart geeft bovendien toegang 
tot een sterk groeiend oplaadlocatienetwerk voor elektrische 
auto’s in negen Europese landen. “Wie een aantrekkelijke 
werkgever wil zijn, biedt zijn medewerkers tegenwoordig 
keuzevrijheid”, stelt Liam Donnelly, algemeen directeur 
van Arval Nederland, tijdens de introductie half april. “De 
innovaties van XXImo zorgen ervoor dat in Nederland en 
België ons bestaande mobiliteitsplatform Arval Mobility Link 
nog completer wordt en bedrijven daarmee hun medewerkers 
nog meer keuzevrijheid bieden.”

Die innovaties hadden zeker de nodige voeten in de aarde, 
stelt Patrick Bunnik. Er is een compleet, nieuw digitaal 

platform ontwikkeld wat nog beter dan voorheen alle 
administratie automatisch afhandelt. Een platform dat raad 
weet met alle soorten koppelingen (zoals API’s), noodzakelijk 
om alle onderdelen met elkaar te laten communiceren. Een 
internationaal transactiesysteem dat maar weinig partijen 
in de markt hebben, zegt Bunnik. “Ons digitale platform 
is gekoppeld aan het Hippos-systeem van Arval en biedt 
ondersteuning aan maar liefst 16 Europese landen waar 
Arval actief is. Dus niet in elk land een nieuw IT-project om 
te koppelen. De IT-strategie van Arval bewijst daarmee zijn 
grote waarde”.

Grensoverschrijdend product 
Niet alleen Arval maakt gebruik van het XXImo-platform, 

Alphabet nam de XXImo-card in 2015 in gebruik, LeasePlan 
België in 2016 en Athlon is zelfs partner van het eerste uur. 
Die laatste leasemaatschappij ontwikkelde samen met XXImo 
ook de Milo-app, een zogenaamde ‘mobiliteitsassistent’. Vorig 
jaar is de app volledig vernieuwd en onder meer uitgebreid 
met dagelijks reisadvies gebaseerd op de persoonlijke agenda 
en actuele verkeerssituatie van de gebruiker, een functie om 
parkeergeld en openbaar vervoer mobiel te betalen en de 
mogelijkheid om een Uber te bestellen en te betalen. Het moet 
allemaal leiden tot efficiënter reizen door optimaal gebruik 
te maken van verschillende vervoersvormen. Overigens 
richt XXImo zich ook op de ZZP-markt: in 2016 is samen 
met de NS de XXImo Work&Go-mobiliteitspas gelanceerd. 
Verzekeraar Allianz besloot vorig jaar de pas te koppelen 
aan hun ZZP-bedrijfsverzekeringspakket; klanten krijgen de 
mobiliteitskaart er gratis bij. Maar de meeste meters worden 
nu toch gemaakt bij de grotere bedrijven, ziet Bunnik. 
“Waarbij we zo’n beetje als enige mobiliteitskaartaanbieder 
een grensoverschrijdend product bieden. Bedrijven met ook 
een vestiging in bijvoorbeeld België of Duitsland kunnen 
we één mobiliteitsoplossing bieden. Waarbij alle data en 
factuurstromen uiteindelijk op één plek terecht komen.”

‘Reismenu’
Bijzonder aan de XXImo-mobility card - die dus naast ‘resellers’ 
als leasemaatschappijen, oliemaatschappijen en de NS ook 
rechtstreeks aan (klein zakelijke) klanten kan worden geleverd 
- is dat een organisatie zelf kan kiezen wat de beste manier 
voor medewerkers is om van A naar B te reizen. Naast tanken, 
laden, auto- en fietsverhuur, tol en parkeren biedt de oplossing 
de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen, 

gebruik te maken van de landelijke taxidienst, vergadercentra 
te reserveren en hotels en vliegreizen te boeken. Bedrijven die 
gebruikmaken van XXImo stellen online per medewerker een 
‘reismenu’ samen waarin staat waar en voor wat de XXImo 
Mobility Card gebruikt kan worden en voor welk bedrag per 
transactiesoort. Zo is al het woon-, werk- en zakelijke verkeer 
eenvoudig in te plannen zonder vooraf iets vast te leggen. De 
gebruiker is volledig vrij om elke reis op maat in te richten 
binnen de spelregels van zijn bedrijf. Alle transacties met 
XXImo komen uiteindelijk op één gespecificeerde (btw) 
verzamelfactuur te staan. XXImo maakt gebruik van het 
Visa-netwerk, wat wereldwijde dekking mogelijk maakt en 
privacy garandeert. De organisatie mag gerust als pionier 
gezien worden in het mogelijk maken van multimobiliteit; 
voor de troepen uit stond er immers al een systeem. Wellicht 
te vroeg? Bunnik: “De eerste jaren werd de XXImo-kaart 
vooral ingezet voor of parkeren en tanken of openbaar vervoer. 
That’s it. Sinds twee jaar zien we een kentering en worden 
veel meer opties gebruikt. Bedrijven zijn volop bezig met 
duurzaamheid en CO2-besparing en in elke grote tender voor 
een leasemaatschappij staat het begrip multimobiliteit. Als je 
daar als leasemaatschappij tegenwoordig geen antwoord op 
hebt, dan kost het je uiteindelijk klanten.”

“Wie een aantrekkelijke werkgever 
wil zijn, biedt zijn medewerkers 

tegenwoordig keuzevrijheid”

Patrick Bunnik, CEO van mobiliteitskaartleverancier XXImo.



TomTom Telematics: ook leaseauto’s uiteindelijk in de ‘telematicaketen’

Sleutelrol voor telematica in slimme en duurzame (stads)distributie

Hoe je als e-commerce bedrijf tegenwoordig 

het verschil maakt? Door onder andere 

een uitstekende bezorging. Want bezorgen 

is een verlengstuk van je dienstverlening. 

Het vernieuwde softwareplatform WEBFLEET 

van TomTom Telematics automatiseert dit 

volledige proces, waardoor bijvoorbeeld 

de Albert Heijn boodschappen op de 

afgesproken tijd en naar volle tevredenheid 

bij de klant aankomen. “Daar kunnen 

business-to-business bedrijven inspiratie uit 

opdoen”.

De Albert Heijn Online casus illustreert mooi de mogelijkheden 
van TomTom Telematics en het geheel vernieuwde platform 
WEBFLEET. De software van TomTom Telematics zit volledig 
geïntegreerd in het ERP-systeem van de supermarktketen. 
Elke bestelling voor thuisbezorging wordt op volgorde van 
de route in de auto gezet. De verwachte aankomsttijd van de 
boodschappen wordt in de AH-app gezet, geleverd door het 
navigatiesysteem van TomTom. Is er ergens oponthoud, dan 
meldt de app dat ook. Waarbij de chauffeur sowieso de meest 
efficiënte route via live-maps krijgt uitgestippeld, van klant tot 
klant. Daarbij wordt het rij- en parkeergedrag ook gemonitord, 

zegt Rene de Jong, Sales Director van TomTom Telematics 
Benelux. “Dagelijks rijden er soms verschillende mensen in 
een bestelauto, dat wil je toch een beetje in de gaten houden. 
Het systeem moet daarom bovenal gemakkelijk en intuïtief 
te gebruiken zijn voor de chauffeurs, zonder uitgebreide 
training. Uiteindelijk wil je dat een chauffeur ontspannen bij 
de klant verschijnt. Bedenk dat voor e-commerce bedrijven 
de chauffeurs vaak het enige fysieke contactmoment zijn met 
de klant.”

Elektrische bestelauto’s
De Jong noemt deze focus op ‘het bezorgen als verlengstuk van 
de dienstverlening’ een ware trend. Vooral ingezet door de groei 
van e-commerce, maar ook door de huidige uitdagingen op het 
gebied van duurzame (stads)distributie. Het distributienetwerk 
gaat de komende jaren flink op de schop; “moét op de schop”, 
benadrukt De Jong. De Topsector logistiek heeft onlangs 
berekend dat als je de uitstootdoelen van Parijs wilt halen, er 
zes keer efficiënter gewerkt moet worden. De Jong: “Deels 
ligt het antwoord op bijvoorbeeld het gebruik van elektrische 
bestelauto’s, maar bedrijven moeten vooral hun capaciteit 

verbeteren. Met onze technologie kunnen we daarin een 
sleutelrol spelen. Ook als je bijvoorbeeld naast dieselbussen 
elektrische bestellers of zelfs elektrische cargo e-bikes wilt 
gaan inzetten. Je moet dan orders opknippen, eventueel gaan 
samenwerken met andere partijen. Daar is WEBFLEET 
optimaal voor ingericht, met speciale ‘ontkoppelpunten’ 
waaraan partijen informatie kunnen onttrekken en toevoegen. 
WEBFLEET kan momenteel met 170 softwareoplossingen 
integreren, daar komen bijna nog dagelijks koppelingen bij”. 
Partijen die op die manier ‘next step’ willen gaan in hun 
distributie, zoals De Jong het omschrijft, kloppen veelal aan 
bij TomTom Telematics. Want hun eigen, doorgaans oudere 
systemen kunnen een dergelijk mate van integratie niet aan. 
Daarom is TomTom Telematics niet voor niets Europees 
marktleider, aldus De Jong. Mooi is in dat er in de complete 
opdrachtenstroom geen grammetje papier aan te pas komt. Dat 
vertaalt zich vooral in een forse afname van de administratieve 

last. Dat laatste betekent ook meer efficiency voor chauffeurs; 
die zitten sowieso niet te wachten op administratieve taken. 
“Voor bijvoorbeeld de (technische) onderhoudssector is 
dit heel belangrijk; zij kunnen moeilijk aan gekwalificeerd 
personeel komen, dus op deze manier kun je door efficiënter 
te werken meer werk opvangen door dezelfde werknemers.”

Duurzaamheidsstrategie
De voordelen van een digitale orderstroom door WEBFLEET 
beperken zich dan ook niet tot e-commerce bedrijven. “Dat 
consumenten bij menige partij nu tot op de kwartier precies 
kunnen bepalen wanneer ze iets geleverd krijgen, die ‘ervaring’ 
wil je ook in een business-to-business omgeving”, zegt De Jong. 

Mooi is in dat er in de complete opdrachtenstroom geen 
grammetje papier aan te pas komt. Dat vertaalt zich vooral in 

een forse afname van de administratieve last.

Of het nu een liftmonteur is, een leverancier van onderdelen 
voor heftrucks of een horecadienstverlener die uit naam van 
een grote bierbrouwer tapinstallaties plaatst en onderhoudt. 
Dat laatste bedrijf is voor de eindklant feitelijk ook het gezicht 
van de bierbrouwer. “Daarbij zijn dergelijke bedrijven een 
belangrijk onderdeel in de duurzaamheidsstrategie”, aldus De 
Jong. 

Dat de leaseauto’s uiteindelijk ook onderdeel worden van de 
‘telematicaketen’ staat volgens De Jong ook te gebeuren. Zo is 
TomTom Telematics eind vorig jaar door LeasePlan uitverkozen 
tot telematicapartner. De leasemaatschappij is momenteel 
bezig allerlei dienstverlening rondom de connected voertuigen 
op te tuigen. De Jong ziet daarnaast bedrijven met een 
zogenaamde fair-use policy een telematicasysteem gebruiken 
om de vergoedingen eerlijk te krijgen tussen werknemers die 
wel of geen recht hebben op een leaseauto. Ook wordt er meer 
en meer gestuurd op rijgedrag. Privacybezwaren komt De 
Jong steeds minder tegen. “Men erkent de voordelen en weet 
dat de privacy bij TomTom Telematics goed is gewaarborgd. 
Als een van de weinige spelers hebben we de hoogste ISO-
normering op dat vlak: ISO 27001. Daarom is ook de nieuwe 
GDPR wetgeving voor ons geen issue, het is een logisch 
vervolg waar onze eigen privacy officer tenslotte al jaren mee 
bezig is.” 

TomTom Telematics 

vernieuwt WEBFLEET

TomTom Telematics heeft een nieuwe productlijn 
gelanceerd die sneller en efficiënter fleet management 
mogelijk maakt. Ook de gebruikersinterface van 
WEBFLEET, zoals het product is blijven heten, is 
veranderd. Eén van de verbeterde toepassingen stelt 
managers in staat op voorhand routes in te plannen. 
De lijst met criteria die ze voor zo’n route in kunnen 
stellen is verder uitgebreid: zo kan men ervoor zorgen 
dat bestuurders vastgestelde routes volgen, of bepaalde 
locaties ontwijken, zoals gevaarlijke verkeerspunten. 
Deze routes kunnen ze vervolgens direct versturen naar 
driver terminals van de bestuurders. “Om deze nieuwe 
productgeneratie te ontwikkelen, hebben we meer dan 
18 jaar ervaring in fleet management gecombineerd 
met feedback van onze 49.000 klanten,” aldus Thomas 
Schmidt, Managing Director bij TomTom Telematics. 
Dankzij de vernieuwde opbouw kunnen belangrijke 
functionaliteiten ook sneller worden ontwikkeld, 
stelt Schmidt. “Daarnaast is het nu makkelijker om 
partnerapplicaties te ontwikkelen en toe te voegen, 
waardoor de technologie zich continu naar de wensen 
van de gebruikers kan blijven ontwikkelen en aanpassen.”
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De Beelen Groep biedt elektrische bestelauto’s via ‘projectcontract’
 “Met duurzaamheid haal je opdrachten binnen”

Geen huur- of leasecontract maar een 

projectcontract voor een elektrische (bestel)

auto. Zo wil De Beelen Groep haar klanten, 

waaronder veel fleetowners uit de bouw- en 

landbouwsector, “meenemen in elektrische 

mobiliteit” zoals directeur Frank Beelen het 

omschrijft. Want elektrische mobiliteit (lees: 

het verlagen van de carbon footprint) heeft 

grote voordelen bij aanbestedingen.

Om de boodschap kracht bij te zetten was er begin april een 
nationale primeur bij de vestiging van Autocentrum Beelen 
in Lisserbroek. Een geselecteerde klantengroep kon daar 
voor het eerst rijden met de volledige elektrische Maxus 
EV80, een bestelauto uit het middensegment van de Chinese 
fabrikant SAIC. In dat land rijdt de besteller al een aantal jaar 
rond. Fleet & Lease was bij de presentatie (zie ook de video 
‘Kansen in de fleetmarkt voor de elektrische Maxus EV80’ 
op TrendsinAutoleasing.nl). Maar Frank Beelen benadrukt 
dat de nieuwe mobiliteitsservice geldt voor alle elektrische 
bestelauto’s die er op de markt zijn. “Alle merken zijn bij ons 
beschikbaar onder één dak. Naast de Maxus EV80 zijn dat 
momenteel bijvoorbeeld de Mercedes-Benz Sprinter van I-See 
uit Duitsland, De Stint, de Renault Kangoo ZE en de Nissan 
NV200. En het aanbod wordt snel ruimer.”

Het projectcontract dat Beelen nu lanceert, vergelijkbaar 
met een shortleasecontract, geldt dus voor alle elektrische 
bestelauto’s. Want daar is voor menig fleetowner veel winst 
te behalen, benadrukt ook bedrijfswagenexpert Jasper Engel. 
Hij schetst die dag voor de genodigden van Autocentrum 
Beelen de mogelijkheden die elektrische bestelauto’s nu en 
in de toekomst gaan bieden. “Ondernemers met meerdere 
grijskentekenauto’s moeten voldoen aan strikte uitstootnormen 
om in sommige gebieden nog te mogen rijden. Daarnaast 
speelt de zogenaamde carbon footprint een belangrijke 
rol bij het winnen van opdrachten en aanbestedingen. Met 
duurzaamheid haal je opdrachten binnen”, aldus Engel.

Inzetbaarheid en investering
Maar met alleen de koop of lease van een elektrische besteller 
ben je er niet. Engel: “In sommige gevallen kunnen rijroutes 
worden aangepast, of wordt er gekozen voor een andere 
bestelauto om elektrisch vervoer te kunnen blijven inzetten. 
Bestelauto’s met een daadwerkelijk rijbereik van 500 km 
bestaan nog niet, maar daar komt zeker verandering in. Toch 
kunnen veel ondernemers nu al kiezen voor elektrificering van 

Athlon Service Centers
Ook elektrische personenauto’s maken deel uit van 
de vloot van De Beelen Groep; het bedrijf heeft een 
rentvloot van in totaal zo’n 700 voertuigen. Zo zijn 
er flink wat Opels Ampera-e in bestelling en met de 
VW e-Golf hebben de bedrijven van De Beelen Groep 
inmiddels ruime ervaring. De rentvloot wordt vooral 
ingezet voor vervangend vervoer; De Beelen Groep is 
van oorsprong een onderhoudsbedrijf; het is onder andere 
de partij achter de Athlon Service Centers. Onderhoud is 
anno 2018 voor het bedrijf nog altijd de core business, 
maar onder de vlag van Beelen Mobility levert het bedrijf 
ook alle merken nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s 
tot 3.500 kg, eventueel met inbouw en accessoires van 
trekhaken tot ritadministratiesystemen. De voertuigen 
kunnen worden gekocht of geleased, in dat laatste geval 
treedt De Beelen Groep op als intermediair. “Ook op dat 
vlak zijn we onafhankelijk”, aldus Beelen.

Jasper Engel, bedrijfswagenexpert

hun bestelautopark. Maar iedere situatie is altijd weer uniek. 
Ondernemers zijn vaak aangenaam verrast zodra ze vernemen 
wat er nu al mogelijk is. Daarbij worden dan weinig concessies 
gedaan aan de inzetbaarheid en de investering.”

Het nieuwe elektrische leaseproduct van Beelen is in mei op 
de markt gekomen. Zo’n 15 fleetowners, met wagenparken 
vanaf zo’n 50 voertuigen, hebben zich al ingeschreven 
om minimaal een half jaar te kunnen beschikken over 
elektrische bestelauto’s. Een dergelijke aanpak, waarbij het 
autobedrijf alles regelt – inclusief de laadpassen en eventuele 
laadfaciliteiten die door NewMotion worden geregeld – biedt 
ondernemers een makkelijke manier om in te stappen in de 
wereld van elektrische mobiliteit. “Zonder de verplichting 
voor lange tijd aan de auto vast te zitten”, benadrukt Beelen.

Frank Beelen, directeur De Beelen Groep
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