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Leasemaatschappijen die zich openlijk afvragen hoe ze relevant blijven voor de 

klant, de grote oliereuzen die fleetmanagement ontdekken en inzetten op elektrisch 

rijden, de overheid die wat betreft ‘slimme mobiliteit’ de kar trekt. Het zijn vreemde 

tijden. Maar ten opzichte van 6 maanden geleden, toen we voor het eerst met 

een corona-editie uitkwamen, ontwaren we bij heel wat partijen een herwonnen 

zelfvertrouwen. De ‘nieuwe werkelijkheid’ lijkt vorm te krijgen – ook al weten we nog 

niet exact hoe die er straks uitziet. Er wordt in ieder geval weer actie ondernomen 

in mobiliteitsland! Nieuwe verdienmodellen worden gezocht, innovatieve diensten 

en producten ontwikkeld. Trends worden in crisistijden versneld of opgeruimd, zoals 

een leasedirecteur het verderop in dit nummer verwoord. Zo is het maar net. Zelfs de 

(ooit) gevestigde namen in automotive-land ontkomen er niet aan zichzelf opnieuw 

uit te vinden. Ook dat leest u hier verderop. Het stemt allemaal positief. Hoe het 

allemaal uitpakt op bijvoorbeeld de leaseregelingen, die onder druk staan vanwege 

het vele thuiswerken, hopen we in de volgende, voorjaarseditie uit de doeken te 

doen. Een editie die, zo vrezen wij, ook nog in het teken van corona zal staan… 

Tot die tijd, abonneer u vooral op onze wekelijkse nieuwsbrief 

van TrendsinAutoleasing.nl. Bent u op de hoogte zodra de eerste 

‘coronaproof’ leaseregeling eraan komt!

Bart Luteijn, hoofdredacteur Fleet & Lease en TrendsinAutoleasing.nl
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Leasemaatschappij Top-100:  
groei vooral in subtop

De leasesector is in goede conditie begonnen aan 
het moeilijke coronajaar 2020, blijkt uit het nieuwste 
AUMACON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek. 
Vorig jaar nam het totale wagenpark van de 100 
grootste autoleasemaatschappijen toe met 12,1 
procent toe. Ook de kleintjes doen het goed.

Private lease is daarin de groeimotor, blijkt wederom. 
Wel neemt het marktaandeel van de tien grootste au-
toleasemaatschappijen iets af. De tien grootsten heb-
ben nog liefst 71,5 procent van alle leaseauto’s in hun 
beheer, maar dat was een jaar tevoren 72,1 procent en 
in 2017 nog 72,6 procent. AUMACON-directeur Clem 
Dickmann: “De allergrootste leasebedrijven leveren 
dus iets van hun zeer dominante positie in, maar ook 
enkelen daaronder zien hun wagenpark nog steeds 
stevig groeien. We zien feitelijk groei over de gehele 
linie van de Top-100, maar de grootste groeiers zijn 
nu met name juist onder de top-10 te vinden, in de 
subtop.” Leaseplan is nog steeds – met afstand – de 
grootste lessor van ons land, gevolgd door Volkswa-
gen Pon Financial Services; beide koplopers zagen 
het afgelopen jaar hun wagenpark met respectievelijk 
12,8 procent en 11,6 procent toenemen.

52 procent van alle nieuwe auto’s
Vrijwel alle leasemaatschappijen zien hun wagenpark 
dus groeien. Op de eerste plaats gaat het dan om de 
groei in het operationele leasepark voor zakelijke 
klanten; deze leasevorm is van toepassing voor zo’n 
70 procent van alle leaseauto’s. De groei van private 
lease (ongeveer 20 procent van alle leaseauto’s) zorgt 
echter voor extra impulsen. Dickmann: “Leasemaat-
schappijen zijn een factor van groot belang in de 

mobiliteitssector, zeker nu ze vrijwel allemaal hun 
marktgebied hebben uitgebreid met de particuliere 
markt. Tezamen nemen de leasemaatschappijen dit 
jaar al ruim 52 procent van alle nieuwe auto’s voor 
hun rekening.”

Volgens de jongste prognose van AUMACON zullen dit 
jaar zo’n 68.000 nieuwe private leaseauto’s (2 procent 
meer dan in 2019) worden geregistreerd tegenover 
125 duizend zakelijke leaseauto’s (25 procent minder 

dan in 2019) binnen een naar verwachting met 21 
procent dalende totaalmarkt. Het jaarlijkse AUMA-
CON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek geeft 
diepgaand inzicht in de marktverhoudingen binnen 
de almaar groeiende Nederlandse leasesector. Dit 
onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste auto-
leasemaatschappijen in Nederland vond dit jaar voor 
de zesde maal plaats.

Steeds meer Nederlanders hebben de intentie om een 
auto te kopen (64%) in vergelijking met afgelopen mei 
(56%) en juni (60%) dit jaar, blijkt uit een vervolgon-
derzoek van AutoScout24. Men vindt autobezit ten tijde 
van de coronacrisis nog steeds erg belangrijk (60%).

Voor drie op de vijf Nederlanders is een eigen voertuig 
in de coronacrisis dus nóg belangrijker geworden om 
van A naar B te reizen. Waar in juni 70 procent van de 
Nederlanders aangaf het openbaar vervoer te vermij-
den, doet op dit moment nog 60 procent dat. Bijna de 
helft (46%) geeft aan geen gebruik te maken van huur- 
en deelauto’s, daar waar dit percentage in juni nog op 
56 procent lag. Rachel Gómez y Maseland, 
Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht 

deze opvallende ontwikkeling toe: “Terwijl de corona-
crisis voortduurt, blijft het bezitten van een eigen auto 
voor veel Nederlanders nog steeds erg belangrijk. De 
vraag naar gebruikte auto’s blijft toenemen, terwijl het 
aanbod dit niet kan bijbenen. Dit zien we ook terug in 
onze cijfers. Sinds COVID-19 hebben we meer leads 
dan ooit richting de autobedrijven gestuurd.” Slechts 
een vijfde (21%) van de Nederlanders geeft aan een 
auto-aankoop uit te stellen door de COVID-19-situatie 
en een kwart wil zich momenteel niet voor een langere 
periode binden aan een voertuig. Toch zijn Nederlan-
ders over het algemeen iets minder onzeker door CO-
VID-19 dan voorheen; op dit moment zegt 28 procent 
onzeker te zijn, wat in mei nog op 
35 procent lag.

Sander Pleij is per direct aangesteld als de nieuwe 
Managing Director LeasePlan Nederland. Pleij zal 
rechtstreeks rapporteren aan Chief Commercial Offi-
cer en Cluster Lead, Berno Kleinherenbrink.

Pleij is sinds oktober 2018 in dienst bij LeasePlan 
Nederland als financieel directeur en lid van het 
managementteam van LeasePlan Nederland. Daarvoor 
werkte hij in verschillende senior posities binnen Risk 
en Finance bij ABN AMRO en dochter Stater N.V. In de 
laatste jaren als Managing Director ABN AMRO Head 

of Strategic Risk. Volgens Pleij heeft LeasePlan een 
uitstekend trackrecord opgebouwd in het leveren van 
innovatieve, veilige en duurzame mobiliteitsoplossin-
gen. “Ik kijk ernaar om met het team van LeasePlan 
Nederland samen te werken met onze klanten en 
partners om de toekomst van duurzame mobiliteit in 
Nederland verder vorm te geven.” Pleij was overigens 
al interim-directeur na het vertrek van Erik Henstra 
begin deze maand.

Sander Pleij nieuwe directeur LeasePlan Nederland

Intentie om auto te kopen wederom gestegen
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“ De coronacrisis zorgt voor een  
storm in mobiliteit”

Fynch Mobility maakt voor Arcadis autokilometers duurzamer

De keldering van het aantal verkochte auto’s ver-
taalt zich nu ook door in een krimp van het zakelijke 
leasepark, laten cijfers van VNA zien. Ondanks een 
sterk eerste kwartaal kromp het zakelijke park met 
1,5 procent. ING ziet dat leaseregelingen onder druk 
komen te staan. Cijfers die allemaal de verande-
rende mobiliteitsbehoefte in Nederland reflecteren, 
aldus VNA.

Zowel VNA als ook ING kwamen in september 
met marktcijfers en ‘pogingen’ tot vooruitzichten. 
Pogingen, omdat alle voorspellingen uiterst onze-
ker zijn omdat er scenario’s denkbaar zijn waarin 
de economie (nog) sterker krimpt als nu. ING denkt 
dat het aantal registraties van nieuwe auto’s dit jaar 
op 340.000 uitkomt, dat is bijna een kwart minder 
dan vorig jaar. VNA kwam ook met cijfers: het VNA 
leasepark groeide weliswaar in de eerste helft van 
2020 met 0,5% tot bijna 977.000 voertuigen, het kwam 
voornamelijk door een sterk eerste (coronavrij) kwar-
taal. Bovendien is private lease wederom de groei-
motor (+7,5 procent). Het zakelijke park kromp echter 
met 1,5 procent.

Echt groeien doet het zakelijke park overigens al 
jaren niet meer. De cijfers waren tot voor kort redelijk 
stabiel, de groeimotor is, zoals gezegd, private lease 
en voor een deel ook bestelauto’s. ING ziet, als ten-
minste het thuiswerken standhoudt – en daar ziet het 
wel naar uit – de leaseregelingen onder druk komen 
te staan. En dus ook de omvang van het leasepark. 
Dat heeft ook weer grote weerslag op de rest van de 
autobranche: zo’n twee derde van de nieuwe auto’s 
wordt in Nederland zakelijk aangeschaft.

Dienstenprovincies
Binnen de zakelijke markt wordt beduidend minder 
gereden. ING ziet vooral in de ‘dienstenprovincies’ 
Noord-Holland en Utrecht het (woon-werk)ver-
keer nog duidelijk lager liggen en in de spits is het 
landelijk minder druk. Het KiM kwam eind augustus 
nog met onderzoeken waaruit blijkt dat thuiswerken 
alleen maar aan animo wint. Volgens Renate Heme-
rik, voorzitter van de VNA, toont de autoleasebranche 
zich stabiel in economisch onzekere tijden. Maar de 
cijfers reflecteren wel de veranderende mobiliteitsbe-
hoefte in Nederland. Binnen de zakelijke markt wordt 
minder gereden. Tegelijkertijd switchen veel particu-
lieren van openbaar vervoer naar fiets en auto. “De 
coronacrisis heeft geleid tot een storm in mobiliteit. 
Onze branche heeft stevige wortels en is stabiel. Toch 
zijn ook wij niet immuun voor deze crisis. Sommige 
takken worden flink opgeschud.”

Maar, zo benadrukt Hemerik, het is nog onduidelijk 
hoe de markt voor mobiliteit er na deze ‘storm’ uit 
komt te zien. “Op dit moment bevinden we ons nog in 
het oog van de storm. Op termijn zal zich een nieuw 
normaal ontwikkelen in mobiliteit. Daarbij zal in ieder 
geval meer behoefte zijn aan flexibeler reizen en daar 
spelen leasemaatschappijen dan ook op in.”

Aandeel elektrisch
Zorgen zijn er vooral omtrent de verdere vergroening 
van het wagenpark. Bedrijven en particulieren staan 
voor economisch zware tijden en het is onduidelijk 
hoeveel (financiële) ruimte overblijft voor verde-
re vergroening van de vloot. De verkoopcijfers van 
elektrische auto’s maken pas op de plaats, laten de 

cijfers van ING zien. Tot en met juli van dit jaar lag dit 
verkoopaantal 10 procent lager dan over heel 2019. 
Maar in augustus is het aandeel elektrisch wel weer 
opgelopen naar 16%. Volgens ING kan verdere verla-
ging van de grens voor lage bijtelling naar 40.000 euro 
de afzet dit najaar nog stimuleren. “Met de beschik-
baarheid van betaalbaardere modellen met voldoende 
bereik en een gestaag groeiend aantal laadpalen kan 
de elektrische auto de opgaande lijn richting de voor-
genomen 100% in 2030 in 2021-2022 weer hervatten”, 
aldus de onderzoeker van ING. Zij noemen het ove-
rigens opvallend dat de hybride auto – waarvoor nog 
gereduceerde belastingkortingen gelden – ondertus-
sen ook opleeft doordat meer bestaande modellen in 
aanloop naar volledig elektrisch ook met een stekker 
worden uitgerust (als plug-in hybrid).

Arcadis wint Spitsbrekers Award 2020

Advies- en ingenieursbureau Arcadis werkt al sinds 
jaar en dag samen met Fynch Mobility om hun mo-
biliteitsbeleid duurzamer in te richten. Het belonen 
van zuiniger rijden, het stimuleren van OV, bewust-
making rondom vliegen… het heeft het bedrijf naar 
eigen zeggen veel gebracht. Nu gaat het aan de slag 
met thuiswerken en vitaliteit!

Die laatste onderdelen zijn namelijk net aan het 
programma van Fynch Mobility toegevoegd. Want bij 
al dat thuiswerken tegenwoordig, loert een gezond-
heidsrisico, weet Serge van den Berg van Fynch 
Mobility. “Normaal beweeg je al als je van huis naar 
kantoor gaat. Dat valt in deze tijden nu grotendeels 
weg. Veel werknemers zullen vanuit zichzelf heus 
wel zorgen voor beweging, maar we zijn nog geen 
werkgever tegen gekomen die het daadwerkelijk ook 

stimuleert. Daarom hebben we het nu opgenomen in 
ons beloningsysteem.”

Aan de basis van het beloningsysteem ligt de Fynch-
app. Wat de Strava-app is voor sporters moet de 
Fynch-app worden voor mobiliteit, stelt Van den 
Berg. De app meet iedere dag volledig automatisch 
alle trips die te voet, per fiets, OV, auto of vliegtuig 
worden afgelegd. Dat gebeurt aan de hand van de 
‘sensing data’ van de telefoon. Een gebruiker kan zelf 
aangeven of een bepaalde reis zakelijk, woonwerk 
of privé is. Maar waar het om draait: de werknemer 
krijgt precies inzicht in zijn of haar CO2-footprint, het 
brandstofverbruik van de auto, de (zakelijke) kilome-
ters die zijn afgelegd met auto, OV, fiets of vliegtuig. 
“Onmisbare informatie voor bedrijven die werk willen 
maken van het verduurzamen van hun mobiliteit”.

Arcadis is klant van het eerste uur. Het ingenieurs-
bureau is onlangs nog in de prijzen gevallen met hun 
vernieuwende mobiliteitsbeleid: het won de zoge-
naamde Spitsbrekers Award 2020. Een initiatief dat 
als doel heeft bedrijven te inspireren en te activeren 
om medewerkers uit de file te halen. De jury beoor-
deelde het mobiliteitsbeleid van Arcadis als meest 
effectief in de strijd tegen de files. Toen Arcadis zo’n 
vier jaar geleden begon met het Fynch programma, 
bleek er uit een recent onderzoek naar de carbon 
footprint van Arcadis dat meer dan 70% van alle uit-
gestoten CO2 veroorzaakt wordt door het wagenpark 
van Arcadis. En omdat er vanuit een aantal opdracht-

gevers in toenemende mate eisen gesteld werden aan 
het CO2-reductiebeleid en het veiligheidsbeleid, wilde 
Arcadis hier mee aan de slag.

Niels van Geenhuizen, Global Leader Sustainable 
Solutions bij Arcadis, noemt de behaalde resultaten 
positief. “We werken samen met Fynch Mobility om 
in eerste instantie de autokilometers duurzamer te 
maken. We begonnen het proces met een maandelijks 
bericht aan de individuele chauffeurs met het brand-
stofverbruik van hun auto en hoe zij ‘gerangschikt’ 
werden in vergelijking met de anderen. Dit leidde elke 
maand tot geëngageerde discussies bij de koffieauto-
maat. Daarnaast volgen de chauffeurs een online trai-
ning voor duurzaam en veilig rijden. De resultaten zijn 
positief. Na een jaar hebben we 4% CO₂ verminderd, 
het tweede jaar zelfs 9% reductie. In de jaren daarna 
breidden we dit uit tot een overkoepelende ‘mobili-
teitsmonitor’ waarin het openbaar vervoergebruik en 
vliegreizen werd toegevoegd en de tool ontwikkelde 
van CO₂ per autokilometer naar CO₂ per reiskilo-
meter. Momenteel zijn deze data beschikbaar in een 
app op hun mobiel en met duurzame keuzes kunnen 
ze munten verdienen om duurzame producten in een 
webshop te kopen.”

Foto: Yoeri Schenau van Arcadis (op scherm) krijgt virtueel de 

award uitgereikt van BNR- presentatoren Meindert Schut en 

Noud Broekhof
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ALD laat ‘andere’ mobiliteit ervaren 
in Mobility Design Center

ALD Automotive heeft het Mobility Design 
Center geopend, een interactieve ruimte 
waarin organisaties aan de slag kunnen om hun 
mobiliteitsvisie om te zetten in een mobiliteitsplan. 
Het moet de stap naar de praktijk van een ander 
mobiliteitsbeleid – veelal ingegeven door corona – 
verkleinen.

Het Mobility Design Center is het praktische 
vervolg op het eerder geopende Mobility Experience 
Center, stelt ALD Automotive. Het maakt de Total 
Cost of Mobility van organisaties direct inzichtelijk 

tijdens de zogenaamde Design-Your-Mobility-
workshops. Op basis van consultancy gesprekken, 
tijdens de COVID-19 lockdown en erna, kreeg de 
leasemaatschappij veel vragen van klanten die van 
plan waren – mede door het vele thuiswerken – hun 
mobiliteitsbeleid opnieuw in te richten. Lonneke van 
der Horst, Marketing & Strategy Director, is een van de 
initiatiefnemers van het Mobility Design Center: 

“We merkten dat er binnen organisaties ideeën zijn 
voor een ander mobiliteitsbeleid en dat zij goed weten 
welke kant zij hiermee op willen. De stap naar de 

praktijk is alleen vaak 
lastig te concretiseren. 
Samen met 
wagenparkbeheerders, 
HR-managers en 
directieleden kunnen we 
dit nu helder in 
kaart brengen.”

Van theorie 
naar praktijk
Waar in het Mobility 
Experience Center 
organisaties vooral 
worden geïnspireerd 

met trendfilms en businesscases, kan men in het 
Mobility Design Center meteen aan de slag met het 
vormgeven van het beleid. Door met de interactieve 
tools verschillende variabelen in kaart te brengen 
en daarmee te schuiven, is het mogelijk realtime 
het effect te laten zien van veranderingen. Het wordt 
meteen duidelijk wat er gebeurt qua kosten en CO2 
als bijvoorbeeld de overstap wordt gemaakt naar 
meer elektrisch rijden, meer fietsen of 
meer thuiswerken.

“Ook worden woon-werkafstanden van medewerkers 
inzichtelijk gemaakt, zodat je beter kunt inschatten 
wat de potentie is van alternatieve vervoersvormen. 
Bij de workshops wordt gebruik gemaakt van 
werkelijke data van het bedrijf zelf”, legt Van der 
Horst uit. “Gezien de huidige ontwikkelingen rondom 
COVID-19 en het beperken van bezoek en contact is 
het ook mogelijk om een online workshop te plannen. 
Maar online of niet, organisaties kunnen zonder 
meer direct aan de slag met een aantal concreet 
uitgewerkte scenario’s.” Voor de ontwikkeling werkte 
ALD Automotive samen met YIPP, een Amsterdams 
bureau gespecialiseerd in het ontwerpen en 
produceren van digitale mediatoepassingen.

In het telematicaplatform van Fleet Complete zit 
vanaf deze maand de slimme parkeeroplossing 
van Parkd geïntegreerd. Het moet helpen tegen de 
verborgen kostenpost van traditioneel betalen voor 
parkeren.

Een medewerker die vergeet een parkeerticket te 
kopen of een parkeersessie op tijd stop te zetten in 
de parkeerapp. Het is een kostenpost die al snel in de 
papieren loopt, nog afgezien van de parkeerboetes die 
er binnenkomen – gemiddeld tot wel 5 per maand is de 
ervaring van Parkd. Daarnaast kost de administratieve 

afhandeling van parkeerfacturen en boetes veel tijd.

Volgens Thijs Findhammer, sales director bij Parkd, 
hebben veel bedrijven niet door wat zij maandelijks 
uitgeven aan parkeren. “Een bedrag dat sneller op-
loopt dan je denkt. Door de samenwerking met Fleet 
Complete kan deze kostenpost met maandelijks 20 
procent omlaag.”

De parkeersessies worden bij Parkd op basis van 
GPS-gegevens automatisch gestart en gestopt. De 
klant ontvangt één overzichtelijke parkeerfactuur. 

Ryanne van der Wiele, salesmanager Benelux bij 
Fleet Complete, ziet de samenwerking met Parkd als 
belangrijke toevoeging om bedrijven zo veel mogelijk 
te ontzorgen als het om het beheer van het wagen-
park gaat. “Vaak zien we nog dat er verschillende 
tools worden gebruikt om het wagenpark te managen, 
dat is niet meer nodig dankzij intensieve partnerships, 
zoals deze met Parkd.” Bedrijven als Eneco, Alliander, 
Rentokil, Stedin en Anton van Dijk maken al gebruik 
van de parkeeroplossing.

Prijstransparantie aan laadpaal straks verplicht
De huidige coronacrisis leidt tot economische 
neergang, en daardoor ook tot een daling van de 
CO2-uitstoot. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat werkt aan een wet waarbij 
laadexploitanten verplicht zijn real time informatie 
te verschaffen voor alle publiek toegankelijke 
laadpunten over bijvoorbeeld de prijs. De wet moet 
ingaan op 1 juli 2021.

De verplichting geldt niet alleen voor de eigen site 
of app van de laadexploitant maar ze moeten deze 
data ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld 
appbouwers. Zo kunnen prijsvergelijkingsapps met 
real time informatie over alle publieke laadpalen in 
Nederland worden gemaakt. En kunnen elektrische 
rijders straks via hun navigatieapp snel en makkelijk 
de informatie vinden die ze nodig hebben als ze 
onderweg willen laden.

Vanaf vandaag kunnen mensen meedenken over 
hoe deze nieuwe wet- en regelgeving precies 
moet worden uitgewerkt. Volgens staatssecretaris 

Stientje van Veldhoven moet je straks, net als bij een 
benzinepomp, in één oogopslag kunnen zien wat 
het laden kost. “En weet je voordat je er naar toe 
rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en 
vertrouwen”, aldus Van Veldhoven.

Verbaasde vragen
Uit onderzoek van onder meer de ANWB blijkt dat 
laadstress voor veel mensen een drempel is om 
elektrisch te gaan rijden. Waar is een laadpaal in de 
buurt en is die vrij als het nodig is? Uit het nationaal 
laadonderzoek 2020 van ElaadNL en de Vereniging 
Elektrische Rijders blijkt dat ook onder mensen die al 
elektrisch rijden veel behoefte is aan goede informatie 
over bezettingsstatus, prijs, laadsnelheid en precieze 
locatie van een laadpunt. Deze regels, die vastgelegd 
worden in het Besluit en Regeling Infrastructuur 
Alternatieve Brandstoffen, moeten elektrische rijders 
meer zekerheid en gemak geven Koos Burgman, 
voorzitter van de Vereniging Elektrische rijders noemt 
het een goede stap: “Onze helpdesk krijgt regelmatig 
verbaasde vragen van leden die niet makkelijk kunnen 

zien wat laden kost. De doorgewinterde elektrische 
rijder weet inmiddels zijn weg vaak wel te vinden 
via verschillende apps. Maar voor mensen die net 
overgestapt zijn op een elektrische auto is het vaak 
echt zoeken. Nu er zoveel nieuwe elektrische rijders 
bijkomen is dit echt een stap die wat ons betreft niet 
snel genoeg kan worden gezet”.

213 nieuwe laadpunten per werkdag
Om de groei van het aantal elektrische auto’s bij te 
benen zijn er in Nederland in 2021 naar schatting 213 
nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en in 2025 per 
werkdag 550. Overheden werken met netbeheerders 
en marktpartijen samen om te zorgen dat die 
laadpunten er op het juiste moment en op de juiste 
plek zijn. Nederland is ook sinds twee jaar trekker 
van een EU-project waarin 15 lidstaten samenwerken 
om in deze landen informatie over laadpunten te 
harmoniseren en in 2021 eenvoudig beschikbaar te 
maken voor gebruikers.

Fleet Complete integreert Parkd in platform
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Autoverhuurbedrijf Europcar Autohuur heeft samen 
met Mobility Mixx de Europcar Mobiliteitskaart 
ontwikkeld, een complete mobiliteitsoplossing 
voor zakelijke klanten. Ofwel met 1 kaart een auto 
huren, OV-reizen (incl. OV-fiets), parkeren, tanken 
en laden.

De autoverhuurder noemt de kaart een belangrijke 
aanvulling op de huurproducten van Europcar. Wij 
hebben landelijk een groot en gevarieerd wagenpark 
met personenauto´s, bestelwagens en vrachtwagens. 
Onze klanten zullen het gemak ervaren van deze 
alles-in-1-oplossing”, aldus Marc Beers, directeur 
New Business van Europcar. Hoe dat in de praktijk 
werkt? Beers: “Reizen wordt hiermee nóg flexibeler. 
Ontstaat er bijvoorbeeld onverwachts een grote file 
als je op het punt staat om terug te reizen? Dan kan 
je besluiten om de mobiliteitskaart te gebruiken om 
terug te reizen met het OV en/of de OV-fiets. Lever je 
huurauto kosteloos in bij een Europcar vestiging in de 

buurt of laat ‘m ophalen door Europcar.”

Bij gebruik van de Europcar Mobiliteitskaart 
hebben klanten geen vaste maandlasten of 
abonnementskosten en wordt er alleen betaald 
voor de daadwerkelijke kosten. De klant ontvangt 
alle reiskosten maandelijks op één factuur. Beers: 
“Geen gedoe meer met voorschieten, bonnetjes en 
declaraties. Alles is te monitoren via overzichtelijke 
online rapportages, zonder extra kosten.” Mobility 
Mixx is de (white label) leveranciers achter de kaart 
van Europe. Het bedrijf, dat al in 2002 ver voor de 
troepen vooruit een mobiliteitskaart in Nederland 
introduceerde, is na wat rustigere jaren, waarbij het 
onder andere een nieuwe eigenaar en investeerder 
kreeg, dit jaar weer volop terug. Met een nieuw 
platform en, naar eigen zeggen, met de meeste 
samenwerkingen met vervoerspartners.

Europcar komt met mobiliteitskaart (ism Mobility Mixx)

De Qooder als 
onderdeel van de 
mobiliteitsmix 
(in de Randstad)
Voor ‘hardcore’ motorrijders is het vloeken in de kerk, 
maar voor zakelijke rijders, met name in de Randstad, 
is de motorscooter (geschikt voor B-rijbewijs!) een 
uitkomst, getuige het succes in andere grote steden 
zoals Parijs. Het Zwitserse Qooder biedt nu zo’n 
motorscooter in Nederland, de nieuwste versie is 
zelfs uitgerust met vier wielen voor extra stabiliteit 
en veiligheid. Freek Sanders van Well, directeur 
van Qooder Nederland, ziet een toenemende 
belangstelling vanuit de zakelijke markt, nu al zijn 
grootste klantengroep.

Bosch onderzoek: 
alle aandrijflijnen voor 
Europeanen relevant

Hoewel elektrische auto’s naar verwachting 
die met een verbrandingsmotor tegen 2030 
zal inhalen, blijken Europeanen open te staan 
voor alle aandrijflijnen – of het nu batterijen of 
brandstofcellen, benzine- of dieselmotoren zijn. 
Dat blijkt uit Europees onderzoek van Innofact in 
opdracht van Bosch.

Geen enkel type aandrijflijn heeft zijn relevantie 
verloren, blijkt uit het onderzoek onder 2.500 
respondenten in Duitsland, Frankrijk, Italië en het 
Verenigd Koninkrijk. Als zij morgen een nieuwe 
auto zouden moeten kiezen, zou een op de twee 
kiezen voor een zuivere verbrandingsmotor voor 
hun primaire auto en ongeveer een op drie voor hun 
tweede auto. Op de vraag wat de meest gebruikte 
aandrijflijn in 2030 zal zijn, ziet ongeveer 68 procent 
van de ondervraagden de elektrische aandrijflijn op de 
eerste plaats, vóór hybride en verbrandingsmotoren.

Een meerderheid vindt ook dat er een 
overheidsstimulans moet zijn voor nieuwe, 
conventionele auto’s. 70 procent wil dat. “Het 
stimuleren van moderne verbrandingsmotoren kan 
de vernieuwing van het autopark versnellen, wat 
ook goed is voor het milieu en het klimaat”, aldus 
Dr. Stefan Hartung, lid van de raad van bestuur van 
Robert Bosch en voorzitter van de bedrijfssector 
Mobility Solutions. Voorstander va zo’n ‘conventionele’ 
subsidie zijn vooral te vinden in Italie: 83 procent. 
Het laagst is dat in het Verenigd Koninkrijk met 60 
procent, in Frankrijk is 77 procent voorstander en in 
Duitsland 62 procent.

Niet leven zonder auto
Daarbij vinden veel respondenten dat hernieuwbare 
synthetische brandstoffen, of eFuels, meer 
aandacht verdienen. Gemiddeld was 57 procent 
van de deelnemers aan de Bosch-enquête het 
ermee eens dat eFuels belastingvoordelen zouden 
moeten krijgen. Hartung van Bosch blijkt daarin ook 
voorstander. “Er is gewoon geen andere manier dan 
hernieuwbare synthetische brandstoffen als we onze 
klimaatdoelstellingen willen halen. Alleen met eFuels 
kunnen de meer dan een miljard auto’s die vandaag 
wereldwijd al op de weg zijn, de opwarming van de 
aarde tegengaan.”

In Europa zal overigens de status van de auto en het 
belang ervan voor de mobiliteit waarschijnlijk niet 
snel veranderen, laat het onderzoek zien. Ongeveer 
60 procent van de ondervraagden in Duitsland, 
Frankrijk, Italië en het VK kan zich niet voorstellen 
helemaal zonder auto te leven. En een duidelijke 
meerderheid van de overige 40 procent is maar af en 
toe bereid de auto achter te laten.

‘Zuinige’ Nederlander 
tankt duurder

De afzet van de duurdere E5-brandstof stijgt, blijkt 
uit een analyse van MultiTankcard, de grootste aan-
bieder van zakelijke mobiliteitspassen in Nederland. 
Precies een jaar na de introductie van E5 en E10 
blijken de ‘zorgen’ om E10 nog niet weg.

Zorgen omdat aan E10 (ofwel Euro95) vorig jaar 10% 
bio-ethanol is toegevoegd, een verdubbeling ten 
opzichte van het ‘oude’ Euro95. Aan E5, voorheen 
onder andere bekend als Euro98, is maximaal 5% 
bio-ethanol toegevoegd. Sinds de introductie van het 
E5-label is de verkoop van deze duurdere brandstof 
sterk gestegen. Tot de coronacrisis in maart bleef 
de verkoop van E10 redelijk constant, maar dat gold 
niet voor E5. Tussen augustus 2019 en augustus 2020 
steeg het verkoopvolume van E5 met maar liefst 20%. 
Over diezelfde periode daalde de verkoop van E10 
licht en wel met 5%.

Niet alleen het volume verkochte brandstof is toegeno-
men, opvallend is ook dat E5 meer klanten krijgt, stelt 
MultiTankcard. Uit de cijfers blijkt dat het aantal au-
tomobilisten dat E5 tankt sterker stijgt dan het aantal 
liters en transacties. Dit wijst erop dat deze E5-tankers 
gemiddeld minder vaak tanken. De E10-rijders tanken 
vaker en maken doorgaans meer kilometers.

Invloed van ethanol
Zoals bekend, zijn niet alle auto’s geschikt om E10 
te tanken. Ongeveer een tiende van het Nederlandse 
wagenpark moet E5 tanken. Waarom tanken meer 
mensen dan E5? De populariteit van E5 is ten dele te 
verklaren doordat er, zeker in de eerste maanden na 
de introductie van de nieuwe labels, zorgen beston-
den over E10. Automobilisten vroegen zich af of hun 
auto wel bestand was tegen de invloed die ethanol op 
de motor zou hebben. Uit voorzorg werd E5 getankt. 
Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard:  
“Experts stellen dat de meeste zorgen over E10  
ongegrond zijn.”

Dat zou de ‘zuinige’ Nederlander goed uitkomen, 
want E5 is duurder. Roozeman: “Gemiddeld ligt de 
prijs van een liter E5 zo’n 10% hoger dan van een liter 
E10. Daar staat tegenover dat de duurdere brandstof 
net wat zuiniger is, maar dat verschil is marginaal en 
hangt af van het type auto.  Die zuinigheid maakt de 
hogere prijs niet goed. Daar komt bij dat E5 niet over-
al verkrijgbaar is. E10 is breder beschikbaar; als een 
pomp meerdere tankpistolen heeft, dan is het tank-
station verplicht om minimaal E10 aan te bieden.”
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Bent u de 
weg kwijt?

MOVING TOWARDS SMARTER MOBILITY
  BUSINESSMOBILITY.NL 

Multi-modale mobiliteit; mobiliteitspassen, 
leaseauto’s, e-bikes, mobiliteits hubs, weet u nog 

wat het beste bij uw bedrijf past?

Pon Business Mobility helpt grootzakelijke bedrijven slim gebruik 
te maken van alle mogelijkheden en merken die wij kunnen aanbieden. 

En dat zijn er nogal wat.

Advertentie-210x285-v5.indd   1 25/10/2018   13:20

Tesla
Miskend uitvinder van 
de moderne tijd

Hij vond de radio, robots en de 
afstandsbediening uit. Hij maakte 
ontwerpen voor de mobiele telefoon, 
internet en laserwapens. En er staan 
nog honderden andere patenten op 
zijn naam. We gebruiken zijn 
uitvindingen allemaal, maar denken 
bij ‘Tesla’ vaak alleen aan het 
automerk.

Nikola Tesla (1856-1943) werd als zoon 
van een priester geboren in een dorpje 
op de Balkan en maakte furore in 
Amerika. Zijn leven lang probeerde 

Tesla elektriciteit voor iedereen 
beschikbaar te maken, arbeid met 
machines te automatiseren en schone 
energie op te wekken. Hij stierf 
uiteindelijk ondergewaardeerd en 
alleen in een hotelkamer in New York.

In Tesla neemt Richard Munson je mee 
door Tesla’s uitvindproces, hij beschrijft 
diens strijd met Thomas Edison, en zijn 
verlangen naar erkenning van zijn 
werk. Munson vertelt geanimeerd over 
Tesla’s merkwaardige gewoonten, 
zoals hoe hij met duiven praatte of 
voorafgaand aan een maaltijd de 
kubieke inhoud van het servies 
berekende. Op basis van Tesla’s eigen 
brieven, notitieboeken en andere 

primaire bronnen, combineert Munson 
het bizarre leven van de uitvinder met 
de geboorte van de moderne tijd.

De Amerikaanse auteur Richard 
Munson schreef eerder onder andere 
de biografie van oceanograaf Jacques 
Cousteau en Van Edison tot Enron. Hij 
zet zich in voor groene energie. 

ISBN 978 90 830 1406 7  
paperback | 396 pagina’s | € 24,95

EV’s geven gas; 
oktoberverkoop trekt aan

Vooral dankzij de nu vlot op gang 
komende aflevering van vol-elektrische 
auto’s (EV’s) is de totaalregistratie van 
nieuwe personenauto’s in oktober 2020 
niet ver onder het resultaat van oktober 
2019 gebleven, blijkt uit gegevens van 
AUMACON. Afgelopen oktober werden 
in totaal 31.988 stuks afgeleverd 
tegenover 33.772 stuks een jaar 
tevoren. De Volkswagen ID.s was 
daarbij in z’n eentje al goed voor 2.789 
stuks. Na 10 maanden beloopt de 
achterstand op 2019 nog steeds wel 
bijna 85 duizend auto’s, een terugval 
van 23,1%. 

De VW ID.3 trok de oktoberverkopen in 

zijn eentje omhoog.



Frankrijk wil uitgroeien tot één van de wereldwijde leiders op het gebied van waterstof. 
Daarvoor lanceerde de overheid onlangs een omvangrijk plan. Michelin omhelst deze ambities. 
Volgens Florent Menegaux, CEO van Michelin, is waterstof een strategisch groeigebied voor Michelin.

Michelin is ervan overtuigd dat mobiliteit op waterstof, complementair aan 
de batterij-elektrisch, één van de essentiële elementen zal zijn van schone 
mobiliteit. Maar waterstof gaat veel verder dan mobiliteit: het is een zeer 
interessante oplossing om CO2-emissie en luchtvervuiling terug te dringen. 
Vanwege de flexibiliteit in productie en gebruik, wordt waterstof essentieel in de 
energietransitie, schrijft de Franse bandenproducent. Daarmee kan met name 
de productie van staal, de chemie, de verwarming van steden, en het transport 
CO2-vrij worden gemaakt. Het is ook veruit één van de weinige technologieën die 
de industriële en energetische soevereiniteit van Europa bevordert. 

Om al deze redenen is waterstof relevant voor de strategische groei van Michelin, 
stelt CEO Menegaux. “Binnen tien jaar zal een significant deel van de activiteiten 
van de Groep niet meer direct gerelateerd zijn aan banden.” 

De ontwikkeling van waterstof voor zakelijke mobiliteit, is één van de 
door de overheid gepresenteerde prioriteiten waarmee Michelin zijn 
ontwikkelingsprojecten kan versnellen. Michelin is via Symbio, het 
dochterbedrijf dat het samen met Faurecia bezit, al betrokken bij belangrijke 
Franse technologische bouwstenen voor waterstofmobiliteit. De nieuwe 
maatregelen zullen Symbio in staat stellen om wereldwijd leider te worden in 
waterstofcelsystemen met een beoogde omzet van circa € 1,5 miljard in 2030. 
Het toekomstige Europese productiebedrijf van Symbio wordt in de omgeving van 
Lyon gevestigd en zal honderden banen in die omgeving opleveren. 

1.200 waterstofvoertuigen voor zakelijk gebruik
Michelin heeft bovendien de intentie om met industriële stakeholders de 
ontwikkeling van grootschalige regionale waterstofprojecten te versnellen. 
De Groep is pionier met de Zero Emission Valley, het eerste Europese initiatief 
om waterstofmobiliteit op een regionale schaal in te voeren (AuvergneRhône-
Alpes). Dit project voorziet, voor 2023, in de installatie van 20 stations die worden 
aangedreven door waterstof en 1.200 waterstofvoertuigen voor zakelijk gebruik. 
Voor dit project is Michelin, aandeelhouder van het bedrijf Hympulsion, dat de 20 
stations installeert en exploiteert, samen met Engie, de regio Auvergne-Rhône-
Alpes, de Caisse des Dépôts en met de Crédit Agricole. 

Overigens ontplooit Michelin tal van andere activiteiten om de invoering van 
waterstofmobiliteit te stimuleren. De Groep beschouwt de motorsport als een 
onmisbaar laboratorium voor innovatie en technologische demonstraties. Zo zijn 
de Groep en Symbio in juni 2020 partners geworden van het Mission H24, een 
project dat tot doel heeft waterstoftechnologie te introduceren voor de endurance 
wagens die in 2024 meedoen aan de 24 Uur van Le Mans.

Michelin streeft ernaar om, zowel in Frankrijk als in de rest van de wereld, 
stakeholders in het waterstof ecosysteem bij elkaar te brengen. De Groep is 
op Europees niveau betrokken als lid van Hydrogen Europe, de associatie van 
waterstofproducenten in Europa, en de European Clean Hydrogen Alliance die 
industriële stakeholders samenbrengt op initiatief van de Europese Commissie.

 Michelin verwelkomt het plan 
‘strategie waterstof Frankrijk’
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In tankpassenland zijn de veranderingen momenteel groot. 
Niet alleen vanwege verregaande digitalisering, de komst 
van nieuwe mobiliteitsvormen en nieuwe brandstoftypes 
– waaronder elektrisch – de klant verwacht ook extra 
mogelijkheden met de kaart die het leven van de chauffeur  
én fleetmanager vergemakkelijken. De multimerk  
GO tankpas met bijbehorende webportaal en app neemt 
in dit krachtenveld een bijzondere positie in. Waarbij dit 
betaalmiddel geniet van een krachtige motor; ofwel de partij 
achter de kaart: het wereldwijde ‘fintech’ bedrijf WEX.

GO tankpas met WEX onder de motorkap klaar voor de toekomst

“Technologie is onze kracht”

Ze noemen zichzelf vol trots ‘WEX-ers’: Head of Sales Europe Marc Wouters en 
Head of Brand & Communication Europe, Koen Vroman. Dit enorme wereldwijde 
betalingsverwerkingsbedrijf heeft vorig jaar de GO tankpas van EG Group 
overgenomen en binnen een jaar tijd is de complete ‘back-end’ van de tankpas 
overgezet op het nieuwe GO platform. Een complexe operatie en tegelijkertijd 
een enorme prestatie in zo’n korte tijd, weet Wouters. “Daarbij vragen we ons 
continu af: hoe kunnen we complexe betalingen in verschillende corporate 
omgevingen zo eenvoudig mogelijk maken voor de klant, waarbij de klant veel 
inzichten en controle krijgt om zo op fleetkosten te besparen.”

Het GO platform van WEX is in eigen huis ontwikkeld en dus niet als standaard-
pakket van de plank gehaald, benadrukt Vroman. Het is heel specifiek voor de 
fleetmarkt gemaakt. Waarbij alle klantengroepen kunnen worden bediend – en 
dat zijn er nogal wat bij de GO tankpas. Van ZZP’ers tot en met de grootste 
fleetowners van ons land en truckklanten. “De ZZP’er, maar veelal ook het MKB-
bedrijf, willen bijvoorbeeld in hun regio goed worden bediend door ons netwerk 
en de administratie simpel afgehandeld hebben. De fleetmanager wil de kosten 
inzichtelijk hebben, flexibiliteit hebben en zien waar er bespaard kan worden, 
zonder dat daarbij met verschillende leveranciers hoeft te worden gewerkt.”

Multimerkenstrategie
Die complexiteit zit niet alleen in het afhandelen van de betalingen, maar 
tegenwoordig ook in het brede aanbod van brandstoftypes waar een goed 
netwerk aan ten grondslag moet liggen. Een merkafhankelijke pas schiet dan al 
snel te kort. Niet één merk kan bijvoorbeeld én reguliere brandstoffen én HVO 
én CNG of groengas bieden op een schaal waar een klant echt wat aan heeft. 
Daarvoor heb je een overkoepelende oplossing nodig. De GO tankpas verschaft 
toegang tot 1.610 tankstations van onder andere Esso, Texaco, BP (bemand), 
Total, Firezone en Haan in Nederland en zelfs 5.265 tankstations in Europa. Een 
netwerk dat trouwens jaar na jaar fors blijft groeien. Wouters: “Hierbij gaat het 
niet alleen om kwantiteit, kwaliteit is net zo belangrijk. Wij als aanbieder met een 
multimerkenstrategie kunnen, als er zich een nieuwe brandstoftype aandient, 
de klant meteen een mooi netwerk aanbieden. Bijvoorbeeld als een klant in het 
kader van zijn duurzaamheidsstrategie volop wil gaan inzetten op alternatieve 
brandstoffen zoals Neste MY (HVO100), HVO30, CNG of groengas, dan kan hij 
op voldoende plekken deze brandstoffen tanken zonder dat er extra kilometers 
hoeven te worden gemaakt. Daarbij zorgen we natuurlijk voor de data die het 
beleid moeten ondersteunen en waarop eventueel kan worden bijgestuurd. 
Dat doen we door middel van ons webportaal met allerhande dashboards tot en 
met een app voor de berijders.”

Voordeel dan weer tot zo’n grote partij als WEX te behoren (zie kader): er is 
enorm veel kennis en expertise opgedaan in andere landen en andere markten. 
Die vergaarde kennis kan overal worden ingezet. 

“Bijvoorbeeld bij verduurzamingstrajecten fungeren we steeds meer als 
consultants. Elektrisch rijden staat in Nederland momenteel top of mind, wat we 
binnenkort ook in ons aanbod integreren. Maar we weten ook dat er bijvoorbeeld 
met HVO-diesel veel duurzaamheidswinst te behalen valt, zonder dat er eerst 
fors geïnvesteerd hoeft te worden. Kortom, er zijn meerdere wegen die naar 
Rome leiden. Wij wijzen onze klanten op die mogelijkheden waarbij we voor 
iedere mogelijkheid een oplossing kunnen aandragen. Inderdaad, het wordt 
complexer voor de klant, en net daar komen onze expertise en oplossingen 
van pas”, aldus Wouters.

De kracht van de GO tankpas is technologie, stellen beide heren. Zonder een 
sterke en veelzijdige back-end kan je de uitdagingen van de markt straks niet 
meer aan, is hun overtuiging. Vroman: “Dit in combinatie met de ervaring die 
WEX wereldwijd heeft met betaaloplossingen in andere domeinen, zorgt ervoor 
dat we veel extra mogelijkheden voor onze klanten zien in de nabije toekomst.” 

Niet één merk kan bijvoorbeeld én reguliere 
brandstoffen én HVO én CNG of groengas 
bieden op een schaal waar een klant 
echt wat aan heeft. Daarvoor heb je een 
overkoepelende oplossing nodig.

Wie is WEX?
Gedreven door de overtuiging dat complexe betalingssystemen eenvoudig kunnen worden 
gemaakt, is WEX (NYSE: WEX) een toonaangevende financiële technologische dienstverlener 
in een breed spectrum van sectoren, waaronder fleet, (zakelijk) reizen en de gezondheidszorg. 
WEX is actief in meer dan 10 landen en in 20 valuta’s en heeft ongeveer 5.000 medewerkers 
wereldwijd. WEX fleet kaarten bieden 15 miljoen voertuigen betalingszekerheid en -controle; het 
aankoopvolume in reis- en bedrijfsoplossingen groeide tot ongeveer 40 miljard dollar in 2019. 
In Amerika is het bedrijf ook groot in de gezondheidszorg. Daarbij is het vooral ook een sociaal 
betrokken bedrijf, benadrukt Vroman. “WEX heeft niet alleen een passie voor zijn klanten, we 
hebben ook een passie voor het dienen van onze gemeenschappen waar we wonen en werken. 
Het is een van de pijlers onder het bedrijf.”

Koen Vroman

Marc Wouters
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Shell heeft in samenwerking met een van ’s werelds grootste telematicabedrijven Geotab een eigen telematica-oplossing 
geïntroduceerd op enkele Europese markten waaronder Nederland. Niet zozeer om de concurrentie aan te gaan met 
gevestigde spelers, benadrukt Mariza Sophie Scheer, Business Development Manager Telematics van Shell, maar om klanten 
één oplossing te bieden voor het ‘betere wagenparkbeheer’ in combinatie met bijvoorbeeld de Shell Card, voor tanken en laden. 
“Maar ook: met de telematicaoplossing kan een route worden uitgestippeld om te helpen het wagenpark te elektrificeren.” 

Shell met nieuwe telematicatak op weg naar ‘fleet solutions provider’

Shell Telematics verschaft  
routekaart voor elektrisch wagenpark

Wagenparkbeheer bevindt zich momenteel in een revolutie dankzij telematica, 
de technologie van het verzenden, ontvangen en opslaan van informatie om 
voertuigen op afstand te volgen. Wagenparkbeheerders kunnen zo door het 
monitoren van het wagenpark de efficiëntie en veiligheid van chauffeurs 
verbeteren. Telematica-oplossingen kunnen leiden tot aanzienlijke 
financiële besparingen. 

Maar de oplossingen die de verschillende telematicaleveranciers bieden, zijn 
divers. Net als het aantal telematicabedrijven. En je mag dan een hoop data 
verkrijgen uit een auto, het goed interpreteren van die stroom gegevens kan 
nog een hele klus zijn. De ene aanbieder heeft dat, doorgaans met dashboards 
en apps, beter voor elkaar dan de ander. Shell belooft op dit vlak een uiterst 
gebruiksvriendelijk systeem dat ook makkelijk kan integreren met bestaande 
systemen. Goed ontworpen dashboards geven een direct overzicht. En als er al 
gebruikt wordt gemaakt van een Shell Card (hoeft niet) komen alle gegevens, dus 
ook die van de tankkaart, op één platform terecht. “Uiteindelijk willen we onze 
klant één oplossing bieden. We hadden al de Shell Card, een enorm netwerk van 
Shell-stations met een snelgroeiend aanbod Shell Recharge laadpalen, LNG-
pompen en nu ook waterstofvulpunten. Telematica is nu eigenlijk een logische, 
volgende stap. Maar wel een cruciale: we bieden hiermee kostenefficiëntie en 
transparantie. Daarboven kunnen we met telematica wagenparkbeheerders nu 
helpen met de elektrificatie van hun wagenpark”, aldus Scheer. 

‘Switching assessment’
Dat laatste is natuurlijk een uiterst actueel onderwerp. De telematica van Shell 
wordt ingezet om bedrijven inzicht te geven welke voertuigen en op welke termijn 
ze het best kunnen elektrificeren. Alles gebaseerd op data van het bestaande 
wagenpark. Want het is de bedoeling dat bij zo’n ‘switching assessment’, zoals 
Scheer het noemt, eerst het bestaande (conventionele) wagenpark wordt 

uitgerust met een telematicabox van 
Shell. Scheer: “Vanaf die tijd gaan we 
alle afzonderlijke kilometers van het 
wagenpark monitoren gedurende een 
periode van drie maanden. Niet alleen 
wat betreft afgelegde afstanden, maar 
ook het verbruik van de verschillende 
auto’s wordt bijgehouden. Vervolgens 
wordt er gekeken welke voertuigen het 
best kunnen worden vervangen door 
een elektrische 
variant – zelfs 
welk model 
dat moet 
zijn is 

onderdeel van ons advies. In die hele routekaart wordt ook precies inzichtelijk 
wat het oplevert, zowel in geld als in CO2-uitstoot. Want hoewel elektrificatie 
veel voordelen brengt op de lange termijn, kan het in eerste instantie een 
aanzienlijke investering vergen. Ook dat wordt inzichtelijk”

De animo voor zo’n ‘switching assessment’ is momenteel groot, weet Scheer. 
Zowel de Nederlandse als Engelse overheid wil al in 2030 de verbrandingsmotor 
verbannen. “10 jaar lijkt nog ver weg. Maar dat is het niet. Een dergelijke impact 
op je bedrijfsvoering moet je goed begeleiden”, zegt Scheer.

Thuiswerken
Daarbij zijn vooral de grotere wagenparken zich in deze coronapandemie zich 
aan het heroriënteren op hun mobiliteitsbeleid, weten ze bij Shell. Thuiswerken, 
de minder gereden kilometers, de economische gevolgen van de pandemie… 
die nodige uitdagingen zijn fors. Shell wil op dat vlak fleetowners helpen bij 
de overgang naar de ‘nieuwe realiteit’, telematica speelt daarin een cruciale 
rol. Meer dan voorheen staat TCO (red.: Total Cost of Ownership) weer in de 
schijnwerpers. En kostenbeheersing van het wagenpark zal alleen maar aan 
belang winnen, denkt Scheer. “Dat zien we nu al proberen; fleetowners zijn 
zoekende naar nieuwe manieren om de kosten te drukken. Wij bieden met 
telematica de tools die ze bij hun zoektocht kunnen gebruiken.”

Opmerkelijk is dat Shell Telematics zich met hun diensten niet alleen richten op 
grote wagenparken, of alleen op bestel- en vrachtwagens, maar juist ook op de 
middelgrote en kleinere wagenparken. Het hele MKB kan dus terecht bij Shell 
Telematics. Op zich geen verwonderlijke strategie, benadrukt Scheer. Want de 
voordelen van telematica zijn er op meerdere niveaus. Het kan bijvoorbeeld ook 
worden ingezet om een sluitende rittenregistratie op te zetten. En het biedt ook 
inzichten voor de chauffeur, bijvoorbeeld als het gaat om zuinig rijden. Scheer: 
“Als de berijder weet dat Shell Telematics volledig GDPR-compliant is, 
de privacy is gegarandeerd en het systeem een optie heeft het volgen van 

locatie te pauzeren, dan zie je dat ook berijders al snel de voordelen 
ervan gaan inzien. 

Shell Telematics zet nu in op klanten zo veel mogelijk de ruimte 
geven pilots te draaien. Want wagenparkbeheerders moeten het 

systeem vooral ervaren. Het maakt het er niet makkelijker 
op voor wagenparkbeheerders dat er zo’n grote waaier van 
telematica-aanbieders is op de markt. Dan juist is het van 
belang dat wagenparkbeheerders een systeem daadwerkelijk 
uitproberen. Scheer: “Helemaal in deze crisistijden is het 
zaak door te pakken met het verlagen van de TCO, het verder 

vergroenen van het wagenpark en meer grip te krijgen op de 
kosten van een wagenpark. Telematica is daarvoor anno 2020 

het aangewezen middel.”

Vervolgens wordt er gekeken welke 
voertuigen het best kunnen worden 
vervangen door een elektrische variant – 
zelfs welk model dat moet zijn is  
onderdeel van ons advies

Mariza Sophie Scheer, 
Business Development Manager Telematics van Shell
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EEN LASTIGE KEUZE: 
MÉGANE, T-ROC 
OF RENEGADE ?
Met de nieuwe Avis-app hoef je 
niet meer te raden welke auto je krijgt. 
Download de app vandaag nog en 
rijd weg in het model van je keuze.

W E  T R Y  H A R D E R

MET ÉÉN TIK OP WEG

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken 
van Google LLC.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
die zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen 
en regio’s. App Store is een dienstenmerk van Apple Inc. 

Auto-introducties blijven als voorheen 
de hartslag van de automotive. Maar 
het landschap verandert. Electrifica-
tie, mobiliteitsconcepten, het ingewik-
kelde medialandschap, de sturing 
vanuit het hoofdkantoor, de grote 
dealergroepen, en niet in de laatste 
plaats corona. Het uit de kast trekken 
van een oud draaiboek volstaat niet 
meer. Daarom is er nu De Introducent.

De Introducent is opgericht door Guido 
Pot (57) die in zijn loopbaan bij meerde-
re merken vele auto-introducties heeft 
meegemaakt, vanuit diverse disciplines. 
Hij heeft ook meermaals een centrale 

verantwoordelijkheid gedragen in het 
introductieplan en planningsproces. 
“Auto-introducties werpen hun 
schaduw lang vooruit. Ik vergelijk het 
vaak met de geboorte van een kind, of 
met een première van een voorstelling. 
Iedereen wil er wat mee, vind er wat 
van en er moet een heleboel worden 
geregeld en afgestemd.”

Met elke introductie van een nieuw 
model worden innovaties doorgevoerd, 
dankzij jaren van productontwikkeling 
waarmee vele honderden miljoenen 
euro’s gemoeid gaan. De verwachtin-
gen bij een commerciële introductie 

zijn daarom altijd hooggespannen. 
De Introducent legt zich toe op het 
behalen van maximaal rendement uit 
zo’n introductie.

Het nieuwe model zelf is natuurlijk de 
ster, maar het uiteindelijke succes 
wordt ook bepaald door de kwaliteit van 
het podium waarop het wordt geïntro-
duceerd. Pot: “De inzet van middelen 
en mankracht, de mate van focus en 
vastberadenheid, en het juiste draag-
vlak binnen de dealerorganisatie en in 
de zakelijke markt zijn randvoorwaar-
den voor een succesvolle introductie.” 
Pot heeft voor De Introducent een 

introductie-framework ontwikkeld. 
“Dit model kan worden gehanteerd om 
het introductieplan te doorlopen op alle 
belangrijke elementen die het succes 
gaan bepalen. De Introducent kan dan 
worden ingezet daar waar dat nodig en 
gewenst is. Van strategie, coördinatie 
tot hands-on ondersteuning. Als 
integraal onderdeel van de launch 
taskforce, maar ook ad-hoc.” De 
Introducent fungeert dus naar believen 
als spiegel, karrentrekker, bruggen-
bouwer of verlengstuk van de interne 
organisatie. “De belangen zijn groot, 
want je introduceert een nieuw model 
immers maar één keer”, sluit Pot af.

De Introducent voor maximaal rendement uit auto-introducties
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Na een freefloating deelconcept tussen de drie grote steden, 
een mobiliteitsplatform waarmee het wil uitgroeien tot 
volwaardig MaaS-aanbieder, komt SIXT nu met een maan-
delijks auto-abonnement: SIXT+. Volgens de autoverhuurder 
een antwoord op de snel veranderende mobiliteitsvraag.

ICSadviseurs, huisvestingsadviseurs op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn, stapt over op een volledig elektrisch 
wagenpark. Begin volgend jaar al zal 80 procent van de kilometers elektrisch zijn. Het bedrijf heeft dan zo’n 38 volledig 
elektrische auto’s, 10 wat oudere plug-in hybrides en ongeveer 5 benzineauto’s. Het gehele traject wordt begeleid door hun 
leasemaatschappij WagenPlan. Een korte ‘handleiding’. 

SIXT komt met auto-abonnement: SIXT+

ICSadviseurs stapt over op 100% elektrisch leasen

In Duitsland en de Verenigde Staten is Sixt+ al eerder geïntroduceerd. De 
autoverhuurder is ervan overtuigd dat de behoefte aan mobiliteit fundamenteel 
en op een blijvende manier is veranderd. Particulieren zijn bang voor de 
financiële risico’s die komen kijken bij het kopen van een auto, zeker in deze 
onzekere tijden. En de zakelijke markt wil steeds vaker af van langlopende 
leasecontracten.

Shortlease is uiteraard niet nieuw, bij SIXT+ zijn digitalisatie, flexibiliteit en 
keuzevrijheid de drijvende krachten. En dat moet het uniek maken. “Bij SIXT+ zijn 
alle kosten inbegrepen in een overzichtelijk maandbedrag en kan de gebruiker 
elke maand het contract veranderen of beëindigen”, aldus Karen van den Boom, 
Managing Director SIXT Benelux. De goedkoopste auto op SIXT+ is een Peugeot 
208 vanaf 449 euro per maand en de duurste een BMW 7-serie tegen 1.699 per 
maand. Voor alle abonnementen moet een eenmalige bedrag betaald worden van 
zo’n 200 euro. Er is een basispakket vrije kilometers dat kan worden aangepast 
naar de eigen behoefte.

Begin juni lanceerde de autoverhuurder SIXT Share, een deelformule (free-floating) 
tussen de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Nu ook onder-
deel van het geïntegreerde mobiliteitsplatform SIXT ONE. Hierin kunnen gebruikers 
in één app auto’s huren, autodelen en rit- en transferdiensten gebruiken.

Voordat er definitief werd besloten de overstap te maken, heeft Jan Remijnse, 
een van de partners van het bedrijf, overlegd met de ondernemingsraad van 
ICSadviseurs. Want die is belangrijk om mee te krijgen. “Vervolgens hebben 
we de bereidheid onder de collega’s gepeild. Het gros vond het prima, een paar 
twijfelden en een enkeling zag de overstap niet zitten. In het laatste geval ging 
het eigenlijk altijd over het privégebruik van de auto. Zo zijn er bijvoorbeeld nog 
geen elektrische auto’s met meer dan 5 volwaardige zitplaatsen, waardoor je een 
probleem hebt als je met meer dan 3 kinderen op vakantie gaat. Ook de extra 
reistijd door het laden vinden sommige mensen een probleem tijdens de vakantie.” 

In principe krijgt iedere werknemer van ICSadviseurs die toe is aan een nieuwe 
leaseauto een vol-elektrisch. Als iemand het niet wil, wordt de auto van een 
collega doorgeschoven die zijn of haar leasecontract nog niet heeft uitgediend 
maar wel graag op elektrisch wil overstappen. “Maar dat is eigenlijk alleen in 
het begin van de overstap een paar keer voorgekomen”, zegt Remijnse. “Als het 
privégebruik echt problemen oplevert, passen we maatwerk toe. We leasen dan 
bijvoorbeeld een jong gebruikte 7-zits auto voor een periode van 1 à 2 jaar. Bij 
voorkeur een plug-in hybride. De verwachting is dat binnen dat termijn ook grote 
7-zits elektrische auto’s op de markt komen.”

70.000 kilometer per jaar
Sommige herhuisvestingsadviseurs rijden tot wel 70.000 kilometer per jaar, al 
zijn het de uitschieters. Maar ook zij komen uit met een ev, stelt het bedrijf. 

Voordeel is dat het bedrijf verspreid zit over Nederland in Amsterdam, 
Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Werknemers hebben nooit woon-werkverkeer 
langer dan bijvoorbeeld 150 kilometers. Daarnaast zijn er voldoende laadpalen 
op de kantoren en krijgt iedereen er thuis ook een. “Die laadpaal is in bruikleen. 
Gaat een medewerker weg, dan halen we die paal gewoon weer op”, 
aldus Remijnse.

Twee jaar gelden klopte ICSadviseurs met dit plaan aan bij hun 
leasemaatschappij WagenPlan. Zij reageerden ‘blij verrast’, weet Remijnse nog. 
Niet veel bedrijven durven deze keuze te maken, er is nog veel koudwatervrees. 
Wat de plannen met de kosten doet? Remijnse verwacht dat het hogere 
leasebedrag wordt gecompenseerd door de lagere brandstofkosten waardoor 
de totale mobiliteitskosten in eerste instantie waarschijnlijk ongeveer gelijk zijn 
en op termijn, door de steeds strenge milieueisen, zelfs lager zullen uitvallen. 
Waar het bedrijf wel last van had waren de fluctuaties van de leaseoffertes. 
“Omdat wij onze leaseregeling heel scherp hebben geschreven, betekent een 
vijftig euro hoger leasebedrag al snel dat een auto in een hogere leasecategorie 
valt. Zo kon een leaserijder de ene maand bijvoorbeeld wel in een Tesla rijden, 
terwijl dat de volgende maand niet meer mogelijk was. Om onze medewerkers 
tegemoet te komen en meer zekerheid te bieden is WagenPlan gaan werken 
met normoffertes met vaste leasebedragen die tot het eind van het jaar 
gelden. Heel prettig, ook voor ons als werkgever gezien de 14 procent hogere 
werkgeversbijdrage die wij al betalen voor auto’s in de laagste leasecategorie.”
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Commerciële wagenparken kunnen met bp’s Fuel & Charge 
tankpas diesel of benzine tanken bij meer dan 1.100 
tanklocaties in Nederland en meer dan 24.000 tankstations in 
het Europese ROUTEX-netwerk. Tevens biedt de pas toegang 
tot 58.500 laadpalen in Nederland en ruim 125.000 in heel 
Europa. Ook voor thuislaadpalen heeft bp een oplossing.

Met BP Fuel & Charge eenvoudig een gemengd wagenpark beheren

bp stapt groots in elektrisch laden

In samenwerking met de toonaangevende partners Vattenfall en Hubject biedt bp 
klanten ook de mogelijkheid om laadpalen met verschillende vermogensniveaus 
van 3,7 tot 22 kW te laten installeren om ook thuis en op het werk te laden. 
Hiermee worden alle laadbehoeften van zakelijke klanten gedekt: thuis, onderweg 
en op het werk. “De huidige trend voor elektrische voertuigen is verdeeld over 
verschillende laadlocaties: 40% laadt thuis, 20% onderweg en 40% op kantoor. 
Daarom is de laadoptie die we thuis of op kantoor bieden nodig voor een complete 
ontzorging”, aldus BP Fleet Marketeer Ferdi Agerbeek.

Wat de energiebehoefte van klanten ook is (tanken of laden), alle slimme voordelen 
van bp’s zake-lijke tankpassen blijven behouden: alle energie is beschikbaar met 
slechts één pas en klanten ontvangen één geïntegreerde factuur (tanken en laden), 
evenals rapportage. Volledige kosten-transparantie en weinig administratieve 
inspanning op het gebied van wagenparkbeheer zijn dan ook de belangrijkste 
voordelen van de bp Fuel & Charge tankpas, ongeacht of een wagenpark volledig 
op brandstof, volledig elektrisch of gemengd is.

“Voor commerciële wagenparken is de keuze tussen elektrische of reguliere 
motoren steeds afhankelijker van het doel van de voertuigen. Met BP Fuel 
& Charge beheer je een gemengd wagenpark met daarin zowel elektrische 
voertuigen als voertuigen met verbrandingsmotoren gemakkelijker dan ooit,” 
zegt Jeroen de Vries, European Sales Manager Fuel Cards bij bp.

Oplaadkosten
Het aanbod van bp omvat ook een handige BP Fuel & Charge app. Hiermee zijn 
alle oplaadpunten in het netwerk snel en eenvoudig te vinden. Naast navigatie 
geeft de app ook een overzicht van de beschikbaarheid van oplaadpunten en de 
oplaadkosten. Daarnaast kunnen chauffeurs via de app ook zien welke laadpunten 
geschikt zijn voor hun specifieke model elektrische auto.

Voor een toonaangevende energiemaatschappij als bp is het combineren van 
elektrisch opladen en het tanken van reguliere brandstoffen een belangrijke 
strategische stap voor de toekomst. bp heeft eerder dit jaar de eigen, groene 
ambities neergelegd: in uiterlijk 2050, maar liever eerder, wil het klimaatneutraal 
opereren en de wereld helpen ditzelfde doel (Net Zero) te bereiken. Het bedrijf 
heeft tien doelstellingen uiteengezet die samen een pad uitstippelen dat 
in overeenstemming is met de doelen van Parijs; hierbij wordt ook de 
klant betrokken. 

Met elektrisch laden wil het bedrijf er dan ook meteen groot instappen: 
niet voorzichtig met het aanbieden van een aparte laadpas geschikt voor enkele 
palen, maar meteen op een manier die de zakelijke klant en berijder totaal 
ontzorgt. Dat betekent dus ook dat de laaddekking van de pas zo goed als 100% 
is. “Daarbij krijgen fleetmanagers binnen een portal alle managementinformatie 
aanreikt: waar is geladen, tegen welk tarief en hoe lang? Hoe ziet de kosten-
structuur eruit, werkt een bepaalde Charge Point Operator (CPO) met starttarieven 
of niet?”, aldus Offer Implementation Advisor Benno Steens.
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Profile rolt ‘Profile Electric-concept’ verder uit

“ Profile een bandenbedrijf?  
Wij gaan voor de band met de klant!”

Van bandenspecialist naar onafhankelijk, allround garagebedrijf. Dat is de 
weg die Profile de laatste jaren heeft afgelegd. Waarbij er roerige tijden bij 
zaten, erkent Dirk Lambrechts die nu een jaar aan het roer staat van Profile 
International. “Met alle nieuwe technologie die er vanuit de auto-industrie op ons 
afkomt, moesten we op een gegeven moment beslissen of we onszelf opnieuw 
zouden willen uitvinden of moesten aanvaarden dat we op een museumschip 
zaten. Welnu, voor dat laatste hebben we zeker niet gekozen.”

De focus van Profile ligt nadrukkelijk op twee pijlers: de truckformule, sterk 
gericht op banden maar waar ook het servicecomponent steeds belangrijker 
wordt, en het autosegment. Bij die laatste draait het al langer niet meer alleen 
om banden, benadrukt Lambrechts. “Daarentegen gaat het steeds meer om de 
band met de berijder. Of misschien beter: de band met de klant aangezien de 
berijder steeds vaker geen eigenaar is van de auto.”

Alle vestigingen ‘e-ready’
De franchiseformule is de laatste tijd ook strakker aangetrokken, vernieuwd en 
professioneler geworden; bemoeide Profile zich in eerste instantie alleen met 
de ‘voorkant’ van de aangesloten bedrijven, nu is de bekommernis opgeschoven 
richting de werkplaats. Want de eisen anno 2020 op het gebied van onderhoud 
zijn fors, daar hoort een efficiënte werkplaats bij. De 23 aandeelhouders van de 
keten, allen zelf ook franchisenemers, stemden in met de koerswijziging. 
Nu is Lambrechts het strategische plan aan het uitrollen.

Dat plan omhelst onder andere een goed ev-concept. En dan niet alleen wat 
laadpalen neerzetten bij de 230 vestigingen van Profile in de Benelux, wat 
overigens in deze maanden gebeurt in samenwerking met Blue Corner, 
de Belgische aanbieder van laadsystemen. Profile investeert ook in 
ev-equipment, -assortiment en -opleidingen. Met het totaalconcept worden 
de Profile-vestigingen ‘e-ready’ gemaakt. Lambrechts: “Kennis over de 
belangrijkste risico’s bij het omgaan met hoog voltage maakt integraal deel uit 
van de basistraining en is voor alle Profile-medewerkers verplicht. 
Alle onderhoudsmonteurs volgen de training tot EV Voldoende 
Opgeleid Persoon (VOP). Daarnaast is er in elke vestiging 
minimaal een monteur getraind tot specialist niveau 
Vakbekwaam Persoon (VP). Zodra de trainingen zijn voltooid 
en de uitrusting van de vestigingen op het gewenste niveau zijn 
gebracht, komt er een specifieke EV-branding. Dit wordt nog 
dit jaar verwacht bij de eerste groep vestigingen.”

ROB-afdelingen sluiten?
Volgens Lambrechts is er in de Benelux straks maar plek voor 
één onafhankelijk garageconcept. Afhankelijke concepten 
zijn er genoeg, zoals die van importeurs/automerken, 
bandenfabrikanten of onderdelenleveranciers. Die omzet 
is veilig, zolang er maar ‘dozen worden geschoven’, zoals 
Lambrechts het naar eigen zeggen wat oneerbiedig uitdrukt. 
“Wij als onafhankelijke partij kunnen daarentegen een 
volledig andere rol spelen naar onze klanten toe, vooral 
richting de leasemaatschappijen en fleetowners. 
Wat die rol is? Momenteel trekken we door het land met 
een vernieuwd abonnementsconcept waarbij het voor 

leasemaatschappijen en fleetowners niet meer noodzakelijk hoeft te zijn 
al die garagebedrijven waarmee ze werken in toom te moeten houden. 
Leasemaatschappijen steken enorm veel energie in het controleren van alle 
garagebonnen, feitelijk om te controleren of alles volgens afspraak is uitgevoerd. 
Welnu, garagisten in toom houden is onze corebusiness. Als wij nu eens, 
door middel van vaste onderhoudsabonnementen, inclusief banden, deze taak 
overnemen? Kortom, voor leasemaatschappijen en fleetowners zorgen wij 
ervoor dat hun auto’s blijven rijden!”

Lambrechts ziet dit concept wel degelijk slagen, deels omdat het onderhoud 
aan nieuwe auto’s de eerste vier, vijf jaar voorspelbaar is. De prijs van ieder 
boutje is bij wijze van spreken bekend, net als de kans daarop dat die zal breken. 
Lambrechts wil nog niet zover gaan dat leasemaatschappijen hun complete 
ROB-afdeling kunnen sluiten, maar een grote, onafhankelijke onderhoudspartij 
waarbij onderhoud tegen een vaste prijs kan worden afgenomen, zou hierin veel 
kunnen beteken. “Zo’n abonnementenstructuur past ook helemaal in deze tijd 
van flexibele mobiliteit. Bovendien verleg je niet alleen alle sores rondom ROB 
maar uiteindelijk ook het risico naar een partij die er echt verstand van heeft.”

De vaart zit er weer in bij Profile, een van de grootste onafhankelijke 
autoservicebedrijven van Nederland. De franchise formule is strakker 
getrokken, de dienstverlening richting leasemaatschappijen en 
fleetowners zit midden in een ‘vernieuwingsslag’ en het omvangrijke 
Profile Electric-concept krijgt vorm. De ‘corona-rustpauze’ van 
de afgelopen maanden is optimaal benut, zegt Profile directeur 
Dirk Lambrechts. “In de Benelux is er maar ruimte voor één 
onafhankelijk garageconcept.”

Tesla aan de APK
Profile International telt zo’n 230 vestigingen in de Benelux, waarvan 
65 in België en de rest in Nederland. Lambrechts wil op termijn zo’n 
300 vestigingen. De abonnementenstructuur die het voor de zakelijke 
markt heeft ontwikkeld, wordt straks ook de particulier aangeboden. 
Die gaan gelden voor de jongere gebruikte auto’s tot zo’n 7 jaar oud. 
En Lambrechts verwacht straks ook nieuwe automerken te kunnen 
aansluiten die geen dealernetwerk hebben. Dat zijn dan vooral de nieuwe 
elektrische merken die momenteel de markten bestormen. Lambrechts: 
“Bedenk ook dat straks alle Tesla’s, eenmaal vier jaar oud, gewoon hun 
apk-keuring moeten ondergaan. Dat red je natuurlijk niet als merk met 
slechts een paar eigen vestigingen in het land. Die kunnen dus straks 
allemaal naar de Profile-vestiging bij hen in de buurt.”

Dirk Lambrechts
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Shuttel versterkt directie: 
“Nieuw mobiliteitstijdperk”

Shuttel versterkt zijn directie met de 
benoeming van Klaas Pieter Roemeling 
als mede-directeur. Hiermee luidt 
Shuttel een volgende fase in van 
zijn ontwikkeling. 

Sinds de start in 2014 is Shuttel 
uitgegroeid tot de grootste aanbieder 
van mobiliteitskaarten. Shuttel biedt 
dagelijks meer dan 140.000 gebruikers 
de flexibiliteit, keuzevrijheid en het 
gemak bij het kiezen van de meest 
voordelige, snelle en/of groene vorm 
van mobiliteit. Mede-directeur Wesley 
van Dijken: “We kunnen in vrijwel elke 
mobiliteitsbehoefte voorzien: openbaar 
vervoer, (deel)auto’s, -scooters 
en -fietsen, parkeren, tanken, en 
ritregistratie behoren onder meer 

tot de opties.” Gebruiksgemak voor 
zowel de werkgever als gebruiker staat 
centraal bij Shuttel. Werkgevers of 
zelfstandigen ontvangen slechts één 
factuur voor al het mobiliteitsgebruik 
binnen hun organisatie. Medewerkers 
hoeven niet meer voor te schieten, 
waarmee declaraties tot het 
verleden behoren. 

Nieuw mobiliteitstijdperk 
De coronacrisis legt de urgentie voor 
flexibele mobiliteit bloot. Wesley 
van Dijken: “We verwachten dat het 
reisgedrag van veel Nederlanders 
blijvend verandert. Uiteraard werken 
we als het kan zoveel mogelijk vanuit 
huis. Maar als we nu of straks toch op 
weg moeten naar ons werk, dan willen 
we flexibeler en veiliger reizen. Shuttel 
biedt zijn gebruikers deze flexibiliteit 
met het grootste vervoersaanbod van 

Nederland. We staan aan de start van 
een nieuw mobiliteitstijdperk. Klaas 
Pieters ervaring in de ontwikkeling en 

verkoop van nieuwe mobiliteitsdiensten 
en –concepten maakt hem de juiste man 
op deze plek.” 

“Iedereen shuttelen”
Als oud-directeur van ŠKODA 
Nederland en eindverantwoordelijke 
voor alle nieuwe mobiliteitsdiensten 
en –concepten van auto-importeur Pon 
neemt Klaas Pieter uitgebreide kennis 
mee om Shuttel verder te laten groeien. 
Klaas Pieter: “Shuttel is marktleider 
in Nederland. We zien de sterke groei 
van Shuttel eigenlijk pas als het begin 
van onze (internationale) ambities. We 
blijven ontwikkelen aan succesvolle 
en nieuwe mobiliteitsproposities 
voor onze gebruikers in nauwe 
samenwerking met onze strategische 
partners. Mobiliteit is niet zozeer 
een infrastructureel vraagstuk, maar 
vooral een gedragsvraagstuk. Juist in 
combinatie met meer thuiswerken, 
geeft dit weer extra mogelijkheden. 
Het is ons doel om bedrijven te helpen 
om voordelig, flexibel en/of duurzaam 
te ‘shuttelen’.”
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Voor 2017 was het voor Paul de Winter nog veelal pionieren; duurzame mobiliteit was nog niet top of mind bij fleetowners. 
In zijn tijd als salesmanager bij clean fuels leverancier PitPoint, vooral bekend van het groengas, legde hij samen met 
bedrijven lange adviestrajecten af om te komen tot een doortimmerd duurzaamheidsplan. Maar de tools om er handen 
en voeten aan te geven, ontbraken nog. Sinds PitPoint is overgenomen door Total, zijn de mogelijkheden en middelen 
aanzienlijk toegenomen. “Het is mooi om te zien wat hier gebeurt.”

Total Nederland samen met klanten ‘vol in energietransitie’

“Het is mooi om te zien wat hier gebeurt”

Met zo’n middel bedoelt De Winter bijvoorbeeld een tankpas. En dan niet een 
tankpas van de traditionele soort, maar een pas met bijbehorende app, waarmee 
kan worden getankt of geladen en waarbij de gegevens direct gelinkt zijn aan de 
administratie van de klant. Deze data kan weer worden gebruikt voor (realtime) 
inzichten in de prestatie van de vloot, waarbij de berijder tegelijkertijd via de app 
inzicht krijgt in zijn gebruik en ook bewust wordt gemaakt om zuinig te rijden. 
Maar de slagkracht van een grote partij als Total Nederland, die met het onderdeel 
Mobility & New Energies momenteel grote stappen maakt op het gebied van het 
verduurzamen van mobiliteit in de breedste zin van het woord, behelst natuurlijk 
meer dan het hebben van een slimme tankcard. Total Nederland heeft een eigen 
netwerk van servicestations met ook steeds meer multi-energie tankstations. 
Capelle aan den IJssel is een mooi voorbeeld hiervan; naast de reguliere brand-
stoffen staan hier ook ultrasnelladers waar elektrische voertuigen geladen kunnen 
worden, en kan er groengas getankt worden. Zeer binnenkort is het ook mogelijk 
om waterstof te tanken op dit tankstation. In september zijn de werkzaamheden 
begonnen voor het multi-energie truckstation in Deventer aan de A1. Naast reguliere 
brandstoffen wordt het station als eerste voorzien van de schonere brandstof LNG. 
Ook de toekomstige mogelijkheid voor waterstof is in het design meegenomen. 

Paul de Winter, Manager Sales Mobility &  

New Energies bij Total Nederland 

06-83793353, paul.de-winter@total.com

Energietransitie-partner
Total heeft zich voorgenomen de 
energietransitie-partner te zijn voor haar 
klanten, ofwel ‘to become the responsible 
energy major’, aldus de ambities ver-
woord op de website. Voor De Winter, grootgebracht met de scale-up mentaliteit 
van PitPoint, was het snel wennen bij Total. “De bevlogenheid hier is groot, 
terwijl de business echt anders is geworden. Voorheen kwamen we vooral bij 
inkopers die veelal de voorkeur hadden om bij hun eigen leverancier te blijven. 
Overstappen was maar gedoe in hun ogen. Nu komen we met een heel andere 
propositie binnen en vinden we een gewillig oor. We hebben niet alleen een breed 
scala aan reguliere brandstoffen, maar ook alles om de energietransitie succesvol 
te begeleiden voor onze klanten zoals elektrische laadinfrastructuur, groengas, 
(bio)-LNG en waterstof.”

“Er is al jaren een grote vraag naar elektrische laadinfrastructuur, een markt 
waar we een grote rol in spelen”, zegt De Winter. Total Nederland heeft een aantal 
grote tenders voor de exploitatie van laadpalen in het publieke domein gewonnen, 
zoals MRA-E (Metropool Regio Amsterdam). Begin dit jaar won Total Nederland 
de grootste concessieovereenkomst in Europa voor openbare laadpunten. Op 
basis van de overeenkomst gaan we de komende jaren maar liefst 20.000 nieuwe 
laadpunten installeren en exploiteren in de provincies Noord-Holland, Flevoland 
en Utrecht. Hiermee spelen wij een grote rol spelen in dit B2G segment. Ook 
hebben wij dedicated laadpleinen voor grote fleet klanten. Total Nederland rolt nu 
daarnaast haar eigen snellaadnetwerk uit en bouwt gestaag aan een netwerk van 
fast chargers (50 kW) en high power chargers (175 kW) op haar eigen tankstations.

Bij het verduurzamen van een wagenpark kijkt De Winter altijd eerst naar de 
doelen van het bedrijf. Vervolgens worden de producten en diensten bekeken 
die het beleid daarachter ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld ook een 
mobiliteitsbudget zijn, benadrukt De Winter. “Of een NS-businesscard. Als het de 
duurzaamheidsplannen van de klant kan bevorderen, doen we dat.” Maar uiteraard 
biedt Total Nederland de nodige eigen voorzieningen aan om succesvol de transitie 
in te gaan. Voor een bedrijf of wagenparkbeheerder wel zo makkelijk om met zo 
min mogelijk leveranciers te werken. “Je bespaart immers een hoop tijd als je via 
één loket kan coördineren”, aldus De Winter.

Fleet op groengas
“In deze hele energietransitie mogen we trouwens groengas of (bio)-LNG zeker niet 
vergeten. Dat wordt door het ‘succes’ van elektrische auto’s wel eens vergeten”, 
meent De Winter. Een ‘succes’ dat overigens wordt ingegeven door fiscale voordelen 
voor de zakelijke rijder. Maar vanuit duurzaamheidsoogpunt kan groengas zeker 
een rol spelen; immers, rijden op afval is een mooie oplossing! Een kleine 2 jaar 
geleden zette bijvoorbeeld ICT-dienstverlener Centric een groot deel van haar vloot 
op groengas. Ook nu, anno 2020, is zo’n beslissing nog zeker te rechtvaardigen, zegt 
De Winter. “PostNL maakte eerder ook de transitie naar groengas door, momenteel 
is KPN ermee bezig. Bedenk: groengas is de duurzame variant van aardgas. Rijden 
op groengas stoot tot 75% minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen en reduceert 
de uitstoot van stikstof en fijnstoffen. Maar groengas kan natuurlijk prima fungeren 
naast elektrische auto’s en op langere termijn ook naast waterstof-elektrisch 
aangedreven voertuigen. Het is maar voor welk doeleinde je het voertuig inzet.”

Waterstof zal de komende jaren waarschijnlijk een rol innemen in de 
brandstoffenmix en het portfolio van Total. De stelling is dat waterstof, als 
energiedrager, een schakel is in de energietransitie naar zero-emissie vervoer. 
Het kan immers dienen als opslag van zonne- en windenergie. Overschotten in 
hernieuwbare energie kunnen door elektrolyse worden omgezet in groene waterstof. 
Total Nederland bouwt dan ook aan een netwerk van waterstofstations in Nederland. 
Het eerste openbare waterstoftankstation in eigendom in Nederland is geopend in 
Arnhem, naast het waterstoftankstation voor bussen in Delfzijl. Uiteindelijk zal het 
een vast onderdeel worden van de mix. Dat wordt wat De Winter betreft een van zijn 
uitdagingen de komende tijd. 

“In deze hele energietransitie mogen we 
groengas of (bio)-LNG zeker niet vergeten. 
Dat wordt door het ‘succes’ van elektrische 
auto’s wel eens vergeten”, meent De Winter
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WeGo Carsharing gaat 
samenwerking aan met 
Auto Kort

Auto Kort slaat de handen ineen 
met WeGo Carsharing. Het bedrijf uit 
Oosterwolde maakt sinds kort gebruik 
van de diensten van WeGo om op 
een innovatieve manier auto’s te 
kunnen delen.  

Het bedrijf Auto Kort is een universeel 
dealerbedrijf. Eigenaar Wiebe van Hes 
ziet dat de vraag en zijn verdienmodel 
aan het veranderen is. Mede daardoor 
is hij samen met zijn compagnon een 
carsharing-initiatief gestart.  

Duidelijke kostenreductie  
Florentijn Aalberts, directeur Business 
Development bij WeGo, ziet de vraag 

naar deelvervoer bij autobedrijven 
toenemen. “Steeds meer autobedrijven 
creëren een extra flexibele schil 
rondom hun bestaande dienstverlening. 

Naast de toenemende vraag vanuit 
de markt voor deelvervoer, zien 
autobedrijven ook duidelijk voordelen 
in het digitaliseren van de eigen 
processen. Deze voordelen vertalen 
zich in duidelijke kostenreductie en 
extra service naar hun klanten door 
voertuigen 24 uur per dag beschikbaar 
te stellen. Er gaat geen maand 
voorbij dat een bedrijf gelieerd aan 
de automotive de samenwerking 
opzoekt met WeGo in verband met 
zijn technische onafhankelijkheid in 
deeloplossingen.” 

MT Terberg Business Lease 
Group ‘weer op volle sterkte’

René De Jong is vanaf afgelopen zomer 
de nieuwe general manager B2B van 
Terberg Business Lease Group. Eerder 
was al Matthieu van Tellingen toege-
treden tot het directie- en manage-
mentteam als CFO/COO. Het team is 
nu op volle sterkte, aldus de lease-
maatschappij.

De leasemaatschappij zegt met deze 
nieuwe benoemingen de ambitie te 
versterken om haar klanten en berijders 
te ondersteunen met het invullen van 
de veranderde en duurzame mobiliteit. 
“Zeker ook in deze tijden zien we dat 
klanten en berijders mobiel willen blij-
ven – met of zonder auto.” Van Tellingen 
was eerder werkzaam als CFO bij het 
transportbedrijf H&S Group en bij de 
leasemaatschappij ALD Automotive. Hij 
kijkt in zijn huidige rol vooral uit naar 
‘het optimaliseren van de organisatie 
richting persoonlijke mobiliteit’. De Jong 
verruilt Webfleet Solutions (voorheen 
TomTom Telematics) nu voor Terberg. 
Sinds 2011 was hij daar Sales Director 
Benelux. Voor die tijd werkte De Jong 
ook bij ALD Automotive als commercieel 
directeur. “Ik kijk ernaar uit om mijn 
ervaring in te brengen en een bijdrage 
te leveren aan de uitbreiding van de 
dienstverlening en de groei van Terberg 
Business Mobility”, aldus De Jong. Vorig 
jaar fuseerde Terberg Leasing met 
Business Lease Nederland. De huidige 
Terberg Business Lease Group heeft 
door de samenvoeging een vlootomvang 
van 46.500 voertuigen.
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Vredestein heeft de ‘klassieke’ Snowtrac-collectie 
een nieuwe naam gegeven: Wintrac. En dat is niet 
het enige wat er veranderd aan dit model. 
De ingenieurs van de Enschedese bandenfabrikant 
hebben in feite een nieuwe winterband ontworpen 
die nog meer geschikt is voor de huidige, grillige 
Europese winters. De Wintrac levert niet alleen 
hogere prestaties in natte omstandigheden maar 
blijft tegelijkertijd op sneeuw optimaal rijden. 

Andere uitstraling, nieuwe banden

Vredestein Snowtrac maakt plaats 
voor nieuwe Wintrac

Innovatie is Vredestein niet vreemd. Zo heeft de Snowtrac zich kunnen ontwikkelen 
tot een veel gemonteerde winterband. Maar veranderende wensen en eisen leiden 
veelal tot nieuwe perspectieven. De nieuwe Wintrac sluit daarop aan en is nu meer 
dan een band die voornamelijk is bedoeld voor het rijden op sneeuw; deze moet 
namelijk nu gezien worden als een allround winterband die onder alle Europese 
omstandigheden presteert. En bij een nieuwe band hoort een nieuwe naam; 
vandaar de rebranding van Snowtrac naar Wintrac, die samen met de ultra high-
performance Wintrac Pro nu de Vredestein Wintrac-familie vormt. 

De Wintrac heeft een nieuwe structuur en nieuwe materialen. Het verbeterde 
profielontwerp met een speciale V-groefstructuur met een gegarandeerd 
afvoerprofiel draagt zorg voor een optimale waterafvoer in zowel de lengte-
richting als in de dwarsrichting. Schouderblokken bevatten gepatenteerde 
‘adaptieve’ 3D-lamellen, waardoor de totale groeflengte wordt verlengd. Dit zorgt 
gedurende de levensduur van de band voor uitstekende prestaties in de winter. 
Op elkaar aangesloten groeven in de schouderblokken bieden extra stabiliteit en 
verbeteren de rijprestaties aanzienlijk in droge en natte weersomstandigheden.  

De Wintrac levert op verschillende manieren betere prestaties dan zijn 
voorganger. Zo is er minder kans op aquaplaning door een tien procent betere 
waterafvoer. Het contact met de weg is verbeterd door vijf procent meer 
groeflengte en vijf procent meer rubber. Dit resulteert zowel op natte als 
besneeuwde oppervlakken in een betere grip. Daarnaast wordt een unieke mix 
van polymeren en harsdeeltjes in de nieuwe generatie silicacompound gebruikt. 
In combinatie met een ovaal contactoppervlak en een gelijkmatige drukverdeling 
zorgt dit voor een gelijkmatige slijtage en betere prestaties. Ten opzichte van de 
meeste recente Snowtrac 5 levert Wintrac tot maar liefst 10.000 kilometer meer 
rijplezier met betere prestaties. En niet te vergeten een lagere rolweerstand en 
dus een flinke besparing in brandstofverbruik. 

De nieuwe Wintrac is in eerste instantie verkrijgbaar in 27 maten in 15 en 16 
inch, waarvan er al één is goedgekeurd voor de OEM-markt: namelijk voor de  
VW Golf 8. In 2021 volgt een tweede fase met extra maten.

Nieuwe uitstraling
Overigens is de rebranding van de Snowtrac naar Wintrac niet het enige 
dat verandert. Ook de totale look van het merk Vredestein heeft een nieuwe 
uitstraling gekregen. Het merk wil daarmee de energie en dynamiek uitdragen 
die past bij de mondiale groeiambities van Vredestein. Daarnaast komen de 
sterke punten van het bedrijf beter tot uiting: het Europese erfgoed, de prestaties 
en het Europese ontwerp.

Vredestein wil, met een historie van 111 jaar, zijn positie als wereldmarktleider 
op het gebied van premium banden verder uitbouwen. Als een van de 
oudste bandenmerken ter wereld biedt Vredestein het breedste assortiment 
premium banden en is het bedrijf leverancier van vooraanstaande 
autofabrikanten in Europa. De banden van Vredestein kwamen in meerdere 
consumentenbandentests als winnaar uit de bus vanwege de beste prestaties 
in hun klasse en het design. De geest van de nieuwe identiteit weerspiegelt de 
sterke punten van Vredestein en de missie: ‘Refined by design’.

Benoit Rivallant, president Apollo Vredestein is zeer enthousiast over de nieuwe 
visuele identiteit van Vredestein: “Design en prestaties zijn de afgelopen 111 jaar 
het DNA van Vredestein geweest. Dit is een historische mijlpaal voor ons. 
We kijken ernaar uit om de sterke punten van Vredestein op een unieke en frisse 
manier te tonen.”

De nieuwe look is te herkennen aan een kleurenpalet dat de dynamiek, energie 
en zichtbaarheid van het merk beter weergeeft. Ook is het logo vereenvoudigd 
en gemoderniseerd. Het ontwerp moet in combinatie met de fotografie de 
boodschap van een krachtig merk ondersteunen. De vernieuwde merkidentiteit 
zal in het komende anderhalf jaar worden uitgerold. 



Lynk & Co, dat onder de vlag van Volvo en de Chinese 
eigenaar Geely op 30 september haar eerste model 
in Europa online presenteerde, wil breken met de 
tradities in autoland. Het mobiliteitsmerk (nee, 
geen automerk) biedt (maand)abonnementen aan 
waarbij de 01, dat gebruikt maakt van het platform 
van de Volvo XC40, tegen max 500 euro kan worden 
gereden, zo belooft CEO Alain Visser. In het voorjaar 
van 2021 moeten dan de eerste auto’s in Nederland 
worden geleverd.

De online presentatie was doorspekt met de 
duurzaamheidsambities van het merk. Lynk & 
Co wil geen massaproducent van auto’s worden, 
het wil vooral dat hun auto’s gebruikt worden en 
dus niet 96 procent van de tijd stilstaan zoals bij 
de meeste auto’s het geval. Daarom is er ook het 
standaard deelplatform, wordt het delen onder 
andere aangemoedigd door de (standaard) digitale 
sleutel met app. De max 500 euro (inclusief 
verzekering en onderhoud) die de auto maandelijks 
moet gaan kosten – Visser kom gisteren nog geen 
exacte bedragen noemen maar haalde wel steeds 
aan dat het maximaal 500 euro moest zijn – is dan 
gemakkelijk naar beneden te brengen door de auto 
te delen met familie, vrienden en/of collega’s. Het 
abonnement is maandelijks opzegbaar.

Dat delen wordt ook de inzet voor de zakelijke 
markt. Lynk & Co wil bedrijven helpen hun kosten 
én omvang van de vloot te verminderen. Ook belooft 
het een lagere auto/km-verhouding, een eenvoudig 
aankoopproces (de auto is ook gewoon te koop) en 
kunnen er gemakkelijk extraatjes worden gegeven 
aan werknemers door privéauto’s aan te bieden. 

Standaard is er ook een fleetmanagement tool.
Dan de auto zelf. Lynk & Co belooft geen upselling, 
geen onderhandeling… de Lynk & Co 01 auto is 
volledig uitgerust met alle functies en extra’s waar 
je normaal gesproken (extra) voor moet betalen. 

Dat maakt het delen van auto’s tussen verschillende 
medewerkers ook makkelijker. Er zijn immers geen 
verschillende auto-specificaties. Hoewel: Visser 
kondigde een ‘gewone’ hybride 01 aan en een plug-
in hybride. Die laatste moet een elektrisch bereik 
hebben van 70 km. Beide ofwel te bestellen in het 
blauw of zwart. Meer keuze is er niet.

Lynk & Co gaat er ook prat op een betere 
dienstverlening te kunnen bieden dan andere 
autofabrikanten. Het houdt daarbij alles in 
eigen hand: van het leveren van de auto’s tot het 
onderhoudsschema en het updaten van de voertuigen 
via internet. Visser: “Terwijl traditionele autobedrijven 
geld verdienen in de after-sales periode, doen we dat 
niet. Dat betekent dat we worden gestimuleerd om 
langere onderhoudsintervallen en minder stilstand te 
hebben van de auto’s.”

Polestar gaat de volledige details publiceren van de 
klimaatimpact van zijn elektrische auto’s (EV). Want 
daar doet de branche nog uitermate geheimzinnig 
over, aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. Het 
merk geeft nu het goede voorbeeld: zo leren we dat 
een elektrische Polestar 2 ‘pas’ na 78.000 kilometer 
in een ‘Europese energiemix’ een betere co2-
voetafdruk krijgt dan een Volvo XC40 op benzine.

Polestar maakte vorige week de eerste cijfers bekend 
die de klimaatimpact van zijn elektrische auto’s 
weergeven wanneer ze de productielijn verlaten. 
Het heeft daarvoor een eigen levenscyclusanalyses 
ontworpen, een methodologie die volledig uit 
de doeken wordt gedaan en waarbij het hoopt 
dat de hele industrie deze oppikt. In ieder geval 
hoopt de CEO dat andere autofabrikanten ook hun 
berekeningen openbaar maakt. Want Ingenlath wijst 
op het verontrustende gebrek aan transparantie op 
dat vlak in de branche. Op die manier is het voor 
een consument tegenwoordig onmogelijk om de 
klimaatimpact van verschillende auto’s met elkaar te 
vergelijken.

“Versnippering leidt alleen maar tot verwarring. 
Autofabrikanten moeten samenwerken en 
transparanter zijn”, zegt ook Fredrika Klarén, Hoofd 
Duurzaamheid bij Polestar. “Wat we bij Polestar 
zeggen: laten we als branche consumenten helpen bij 
het maken van de juiste keuzes.”

Wat Polestar nu vrijgeeft zijn de cijfers van de 
Polestar 2 afgezet tegen een Volvo XC40 op benzine. 
Die eerste verlaat de fabriek met een CO2-voetafdruk 

van 26 ton. Fors meer dan een XC40, voornamelijk 
door het energie-intensieve productieproces van de 
batterij. Maar vervolgens hangt de uitstoot van de 
elektrische auto tijdens het gebruik hangt sterk af 
van hoe je de auto oplaadt. Als die bijvoorbeeld alleen 
maar opgeladen wordt met windenergie is het break-
evenpunt, dat laat zien welke afstand je moet afleggen 
in een Polestar 2 voordat zijn CO2-voetafdruk kleiner 
wordt dan die van een conventionele auto, op slechts 
400 kilometer.

Maar als er wordt uitgegaan van de mix van bronnen 
die wereldwijd gemiddeld wordt gebruikt, dan ligt 
dat break-evenpunt op 112.000 kilometer. Specifiek 
voor de Europese energiemix moet er eerst 78.000 
kilometer worden gereden voordat een elektrische 
auto ook echt ‘groen’ wordt.

Meer weten over de berekeningen van Polestar? 
Kijk op TrendsinAutoleasing.nl/tag/polestar

Foto: Fredrika Klarén, Hoofd Duurzaamheid bij Polestar: 
“Autofabrikanten moeten samenwerken en transparanter zijn”

Polestar: ‘verontrustend gebrek’ aan transparantie rond milieu-impact EV

Lynk & Co 01 onthult: 
Een auto(abonnement) 
voor max 500 euro 
per maand
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Mobiliteit in Cijfers: 
handbak legt het af tegen automaat

Dit moet ‘s werelds 
krachtigste en 
efficiëntste elektrische 
luxe sedan zijn

Lucid Motors heeft de productiedetails voor de lang- 
verwachte Lucid Air in een wereldwijde webuitzending 
vanuit het hoofdkwartier in Silicon Valley onthuld. Ko-
mend voorjaar gaan de eerste leveringen van de nieu-
we luxesedan van start. In eerste instantie in Amerika, 
in Nederland kan de Lucid Air al wel worden besteld.

De ambities zijn niet mals bij de Amerikaanse 
producent: “Het doel van de de ontwikkeling van ‘s 
werelds meest geavanceerde elektrische auto is om 
de hele mensheid te laten profiteren van duurzaam, 
emissievrij vervoer en ook om nieuwe klanten te 
laten kennis maken met de wereld van elektrische 
wagens”, aldus Peter Rawlinson, CEO en CTO, Lucid 
Motors. De Lucid Air moet volgens hem zelfs een 
voorbeeldauto voor de hele industrie worden.

Wat brengt de auto daarvoor allemaal met zich 
mee? Allereerst 1.800 pk en een actieradius van 832 
kilometer. Als de Lucid Air aan een (DC) snellader 
wordt gekoppeld, kan de accu een laadsnelheid 
bereiken tot 32 kilometer per minuut. In de praktijk 
komt dit erop neer dat de auto ongeveer 480 
kilometer kan rijden na 20 minuten laden. De Air 
heet ook de meest aërodynamische auto ter wereld 
te zijn met een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,21. 
Tel daarbij op de ADAS systemen met 32 sensoren, de 
koplampen die uit duizenden ‘lichtkanalen’ bestaan 
(Micro Lens Array systeem) en de integratie van Alexa 
Voice Natively, mag het zeker als een vooruitstrevende 
voiture worden bestempeld.

De Lucid Air zal in eerste instantie beschikbaar zijn in 
Noord-Amerika, aangeboden in vier modelreeksen. De 
goedkoopste begint onder de 80.000 dollar (67.000 euro), 
de duurste start bij zo’n 169.000 dollar (142.000 euro). 
In het voorjaar van 2021 start de levering, wanneer die 
precies naar Europa komt is nog onduidelijk. Wel kan de 
auto al worden gereserveerd (a 900 euro).

Uit de nieuwste versie van het naslagwerk Mobiliteit 
in Cijfers Auto’s van BOVAG en RAI Vereniging 
blijkt dat in 2019 bijna 51 procent van de nieuwe 
personenauto’s was voorzien van een automatische 
versnellingsbak. In de eerste drie kwartalen van 
2020 is dat aandeel al opgelopen naar ruim 53 
procent, terwijl tien jaar geleden nog 4 op de 5 
nieuwe auto’s handgeschakeld waren.

De opkomst van ‘de automaat’ -inclusief de continu 
variabele transmissie- hangt enerzijds samen met 
de groeiende populariteit van hybride en elektrische 
auto’s. Zo was in 2018 nog 60 procent van de nieuwe 
personenauto’s handgeschakeld, maar door de grote 
vraag naar elektrische auto’s in 2019 daalde dat 
aandeel vorig jaar tot 49 procent.

Anderzijds speelt de vraag naar meer comfort en 
de vergrijzing van de bevolking een rol, getuige 
de gestage afname van nieuwe handgeschakelde 
auto’s sinds 2010. Voorzitter Steven van Eijck van 
RAI Vereniging merkt daarbij op: “Bovendien is 
een automaat vaak zuiniger in brandstofverbruik 
dan een vergelijkbare auto met handbak, waardoor 
er bij aanschaf minder BPM verschuldigd is. Op 
veel luxe modellen is een automaat doorgaans de 
standaard en een handbak vaak niet eens leverbaar.” 
Per brandstofsoort zijn er wel grote verschillen 
waar te nemen. Van de afgeleverde benzineauto’s 
vorig jaar betrof 36 procent een automaat, van de 
nieuwe diesels had bijna 3 op de 5 een automatische 
versnellingsbak en bij LPG-auto’s was dat 95 procent. 
Slechts 1 op de 20 nieuwe hybrides had in 2019 een 
‘handbak’ en vol-elektrische auto’s zijn per definitie 
een automaat.

9 miljoen personenauto’s
Uit Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2020-2021 blijkt 
verder dat Nederland op 1 januari dit jaar 8.938.572 
personenauto’s telde en dat is 15 procent meer dan 
in 2010. Afgelopen 1 oktober stond de teller alweer 

bijna 50.000 stuks hoger. Han ten Broeke, algemeen 
voorzitter van BOVAG, voorziet een nieuwe mijlpaal 
in 2020: “Het is aannemelijk dat de grens van 9 
miljoen personenauto’s dit kalenderjaar doorbroken 
wordt. Begin dit jaar stonden bovendien voor het 
eerst meer dan 1 miljoen bestelwagens in Nederland 
geregistreerd.” De gemiddelde aanschafprijs van een 
nieuwe personenauto in 2019 bedroeg 36.881 euro. 
Door het grote aandeel van relatief dure elektrische 
auto’s in de verkopen van 2019 lag dat bedrag bijna 
9 procent hoger dan in 2018. Van de prijs van de 
gemiddelde nieuwe benzineauto betrof 16 procent de 
aanschafbelasting BPM en voor een nieuwe diesel 
was dat bijna een kwart.

Naslagwerk
Mobiliteit in Cijfers Auto’s is een naslagwerk van 
BOVAG en RAI Vereniging, verschijnt jaarlijks en bevat 
een overzicht van de actuele status en historische 
ontwikkelingen van (auto)mobiliteit, infrastructuur 
en daaraan gerelateerde fiscaliteit en milieuzaken 
in Nederland en Europa. Mobiliteit in Cijfers Auto’s 
geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik 
van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, 
onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied 
van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan 
bij de economische en fiscale betekenis van deze 
vervoersmiddelen. Kijk op TrendsinAutoleaisng.nl 
voor het hele document (onder naslagwerk).

De volledig elektrische MG ZS EV is nog maar net op 
de markt, in december onthult de Chinese autobouwer 
een nieuw model. Ditmaal geen volledig elektrische 
maar een plug-in hybride. Deze MG HS moet in het 
eerste kwartaal van 2021 op de markt verschijnen.

De plug-in moet zowel aan de behoefte van de 
milieubewuste automobilist als de bewuste zakelijk 
rijder voldoen, zegt Matt Lei, CEO MG Motor Europe. 
“De automobilist van nu wil volledig elektrisch kunnen 
rijden en dus duurzaam zijn, maar zich tegelijkertijd 
niet te veel zorgen maken over de actieradius. Voor 
wie niet klaar is voor een volledig elektrische auto, 
introduceren we naast de 100% elektrische MG ZS EV 
ook de MG HS plug-in hybride.”

Vorig jaar werd de 100% elektrische MG ZS EV in 
verschillende Europese landen geïntroduceerd. 
De verdere uitrol van dit model in Europa wordt in 
het komende halfjaar verwacht. De MG HS plug-
in hybride is een ruime SUV in het C-segment. 
MG maakt meer details over deze plug-in hybride 
bekend tijdens de officiële lancering van de MG HS in 
december van dit jaar. De officiële marktintroducties, 
die per land kunnen verschillen, worden in het eerste 
kwartaal van 2021 verwacht.

MG’s tweede model is een plug-in hybride (MG HS)
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Hoe ziet mobiliteit er in 2030 uit? Met dat onderzoek was Gert 
Veenstra, CEO van leasemaatschappij Hitachi Capital Mobility, 
in samenwerking met de universiteit van Amsterdam en Delft 
net begonnen. Dat was begin 2017. Maar anno 2020 lijken de 
toekomstplannen voor 2030 al ingehaald door de praktijk. 
De leasemaatschappij wil nadrukkelijk de regisseursrol van 
mobiliteit in de volle breedte vervullen. Zowel b2b als b2c. 

Hitachi Capital Mobility zet met Mobility Mixx verdere stap in MaaS

Hoe blijf je als leasemaatschappij 
relevant voor de klant?

Onderdeel van het onderzoek was de exercitie ontwerp een mobiliteitsprovider 
vanaf een ‘clean sheet’. Dus zonder de ballast van de historie van het bedrijf,  
geen pand, geen werknemers, geen bestaande klanten, geen verplichtingen… 
“Een bijzonder leuke exercitie”, aldus Veenstra. “We kwamen al snel uit op Mobility 
as a Service. Een MaaS-aanbieder dus, maar dan gericht op communities, zowel 
zakelijke als particuliere. We hadden twaalf alternatieve vormen ontwikkeld 
en wilden al starten met de bouw van een groot mobiliteitsplatform. Maar toen 
werden we eigenlijk al ingehaald door de praktijk…”

Die praktijk bleek Mobility Mixx te zijn, het bedrijf dat 19 jaar geleden al een 
eerste brede mobiliteitskaart uitgaf maar sinds kort beschikt over een state of 
the art mobiliteitsplatform waaraan een flinke waaier van mobiliteitsaanbieders 
onderdeel van uitmaken (zie artikel elders in dit nummer). Het was een platform 
dat Veenstra voor ogen had. De samenwerking werd opgezocht en inmiddels heeft 
Hitachi Capital Mobility 49 procent van de aandelen in handen. Volgens Veenstra 
heeft de leasemaatschappij hiermee een groeibriljant in handen. “Nu zijn er naar 
schatting zo’n 100.000 gebruikers van MaaS-diensten, maar alleen Nederland al 
heeft een potentieel van 12 miljoen klanten als je ook de particuliere markt erbij 
op telt. Want MaaS is vooral toch een particulier verhaal”, aldus Veenstra.

Huidige krachtenveld
Nu heeft Veenstra de particulier nooit geschuwd. ‘Zijn’ oude Noord Lease, dat in 
2018 samen met LeaseVisie opging in Hitachi Capital Mobility, was de eerste die 
in 2007 de particulier opzocht met onder andere private lease. In die tijd ging de 
discussie overigens ook al over het bestaansrecht van leasemaatschappijen en 
hoe relevant te blijven. “Toen moest je als leasemaatschappij ook al jezelf opnieuw 
uitvinden. Als je niet innoveert heb je geen bestaansrecht. Dat gold altijd al, maar 
in het huidige krachtenveld te midden van grote dealerholdings die de hele keten 
in handen hebben, moet je als leasemaatschappij er extra voor zorgen dat je 
relevant blijft voor je klant.”

MaaS-oplossingen moeten dus een 
belangrijk deel van de core gaan worden 
van Hitachi Capital Mobility. In het pand 
van de leasemaatschappij in Groningen, 
een van de drie vestigingen van het 
bedrijf in Nederland, staat een brede 
waaier van vervoersmiddelen opgesteld; 
van e-truck tot en met e-steps. Veenstra 
benadrukt dat het bij een mobility 
provider niet alleen gaat om die extra 
producten, het vergt een totaal andere 
mindset en omgang met de klant.  
“Een klant uit Leeuwarden heeft van de 
zomer auto’s afgenomen, inclusief een 
deelconcept eromheen, e-bikes en  
ov-kaarten. Dat bedrijf ziet nu dat vooral 
de e-bikes worden gebruikt en veel 
auto’s stilstaan. Dat was voor hem echt 
een eyeopener. Nu moeten we de winter 

nog maar even afwachten, maar je ziet dat zo’n duurzame transitie bij een  
klant snel kan gaan.”

Platteland
Datzelfde geldt wellicht straks ook voor deelauto’s op het platteland. Waar de 
meeste aanbieders deze gebieden links laat liggen – want autodelen is iets voor 
de grote steden – ziet Veenstra de eerste aanvragen binnenkomen van dorpen met 
sterke communities. Eigenlijk ook wel logisch, zegt de directeur. “Het platteland 
ontvolkt, er zijn steeds minder voorzieningen. Wat overblijft zijn sterker wordende 
communities. Die zijn op zoek naar oplossingen, willen het graag! En dat zijn nu 
juist de doelgroepen die we graag bedienen!”

Private lease blijft het onverminderd goed doen zowel in de markt als bij Hitachi 
Capital Mobility, al merkt Veenstra er bij op dat de groei van private lease vooral 
ook een verschuiving is van financieringsvorm. Waar vroeger mensen een 
persoonlijke lening aangingen voor de financiering van een occasion, wordt het 
nu vaak een nieuwe, weliswaar kleinere auto in een private leaseconstructie. Hij 
ziet wel duidelijk een verschuiving naar maatwerkdeals, dus minder fixed deals 
van bestaande auto’s. Ook kloppen bedrijven steeds vaker aan voor een private 
leaseoplossing voor al hun werknemers. Zoals onlangs een bouwbedrijf dat 
recent een mobiliteitsbudget introduceerde. Wel met de optie voor een ‘gewone’ 
leaseauto – waar nog het meest gebruik van wordt gemaakt – maar dus ook met 
alternatieven. Daarop wordt door het bedrijf ook gestuurd. 

Maar voor echte MaaS-oplossingen, waarbij mensen niet meer massaal de P&R 
borden voorbijrijden om toch met de eigen auto de binnenstad in te gaan, hebben 
we de overheid nodig, stelt Veenstra. Die moet er meer sturend in zijn, dwingend 
wellicht. Al ziet hij overheidsorganisaties zelf momenteel grote stappen maken 
op het gebied van brede mobiliteit richting de eigen ambtenaren. “Het is mooi om 
te zien wat er doorheen het land gebeurt. Dat is bemoedigend. Wij opereren in 
meerdere Europese landen, onder andere met MaaS-producten. Maar nergens is 
de infrastructuur zo goed als in Nederland. Dat biedt uiteindelijk goed kansen voor 
een echte mobility service provider.”

‘Think global, act local’ actueler dan ooit
Nederland diende tijdens de overname van Noord Lease en LeaseVisie 
door Hitachi Capital Mobility als opstap voor kantoren in andere 
Europese landen. En dat is gebeurd; inmiddels is de leasemaatschappij 
vertegenwoordigd in zeven Europese landen. Binnen een aantal jaren 
moet dat worden uitgebreid naar minimaal tien. Nederland heeft het 
nu drie vestigingen, want Veenstra gelooft heilig in het ‘think global, act 
local’ principe. De vestigingen zitten nu in Groningen, Heerhugowaard 
en Rotterdam. Begin volgend jaar komt er een vierde bij. Veenstra ziet 
de lokale markten zelfs steeds belangrijker worden. In de ene regio 
werken bepaalde mobiliteitsoplossingen nu eenmaal beter dan in een 
andere regio. En wat die regisseursrol betreft: veel leaseaanbieders 
knopen tegenwoordig allerlei oplossingen aan elkaar, van deelauto’s 
tot mobiliteitskaarten. Hitachi Mobility biedt straks ook het hele pallet, 
maar houdt de regie in eigen hand. Veenstra: “Op die manier kunnen wij 
mobiliteit garanderen.”

Gert Veenstra
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In Nederland zijn er meerdere intermediairs voor leaseauto’s, Aurix is daarin een van de oudste en grootste. 
Het heeft een eigen inkoopstrategie ontwikkeld waarin meerdere leasemaatschappijen met elkaar in 
competitie worden gebracht onder voor de klant verbeterede leveringsvoorwaarden. Het extra werk dat dit 
oplevert, neemt Aurix volledig uit handen van de klant, onder andere door geautomatiseerde klantenportals. 
“Voor de klant een soort kosteloos ‘wagenparkbeheer light’,” aldus directeur Ike Gerritsen. 

Aurix met eigen inkoopmodel meer dan een intermediair 

“Een leaseauto heeft geen vaste prijs”

Stel een advocatenkantoor heeft 30 auto’s rondrijden, de officemanager 
is belast met het beheer van het park. Al jaren doet het bedrijf zaken met 
een vaste leasemaatschappij, vaak naar volle tevredenheid. Er is voor deze 
officemanager op zich helemaal geen noodzaak om overstappen naar een andere 
leasemaatschappijen. Telefoontjes van andere leasemaatschappijen daarover 
worden vriendelijk maar resoluut afgehandeld. Gerritsen: “Maar als wij met 
de officemanager in contact komen en vertellen over ons slimme inkoopmodel 
zien, laten we zien dat ze niet de ene leasemaatschappij moet inleveren voor de 
andere. Maar dat  juist gaan samenwerken met meerdere leasemaatschappijen 
lijdt tot betere condities en service. De partijen die door ons zijn geselecteerd 
op basis van onze, lees: de beste, voorwaarden, werken allemaal op een eerlijke 
en transparante manier. Al het extra werk dat een dergelijk competitiemodel 
oplevert voor de klant, wordt door ons uit handen genomen. Tegelijkertijd 
krijgt de klant de beschikking over een klantenportal waar bijvoorbeeld de 
leaseregelingen in staan waardoor werknemers, conform de regels van het 
bedrijf zelf, hun leaseauto’s online kunnen uitzoeken. Kortom, de klant krijgt er 
een beter en goedkoper product voor terug. Wat uiteindelijk ook aanmerkelijk 
minder uren vergt voor de eerder genoemde office manager.”

Marktverkenning
Aurix doet vooral zaken met MKB bedrijven, hier zie je vaak dat iemand het 
wagenparkbeheer er maar bij doet. Hierdoor krijgt het niet de aandacht die 
het verdiend. De meeste klanten van Aurix hebben een park van tussen de 10 
en 75 auto’s. Uitzonderingen zijn er ook; de grootste klant heeft bijvoorbeeld 
een paar honderd auto’s. Het inkoopmodel dat Aurix hanteert, zijn ook 
brancheverenigingen in de ICT en zorg niet ontgaan. Zij promoten het onder hun 
leden. Zo is Gerritsen nu druk met een zorginstelling waarbij nu de nieuwe auto 
voor thuiszorg medewerkers wordt geselecteerd. Op basis van de opgestelde 
specificaties wordt gekeken welke merken mogelijk in aanmerking komen 
om de auto te kunnen leveren. Deze marktverkenning is nu bezig. Vervolgens 
komt er een demo-dag voor de werknemers waarbij ze de auto’s kunnen 
beoordelen. “Voor de top 3 gaan we dan prijzen opvragen bij de verschillende 
leasemaatschappijen. Dat leggen we dan de directie voor. Aan hen de keuze. 
Door deze werkwijze krijg je commitment vanuit de organisatie”, aldus Gerritsen.

Als het om grotere aantallen leaseauto’s gaat, zoals nu het geval bij deze 
zorgorganisatie, worden bovendien ook importeurs of dealers benaderd voor 
aanvullende voorwaarden en condities. Het verschil in leasetarief kan door deze 
werkwijze oplopen tot zo’n 30 euro per maand, benadrukt Gerritsen. 

“Dat klink misschien weinig, maar als je 40 auto’s hebt en een leasetermijn van 
60 maanden, heb je het wel over 72.000 euro”. Waarbij er zeker niet alleen naar 
de prijs aan de voorkant wordt gekeken, benadrukt hij. “Een leaseauto heeft 
eigenlijk geen vaste prijs, alleen de aanschafwaarde is bekend. De grootste 
kostenpost is afschrijving en die wordt weer voornamelijk bepaald door de 
restwaarde. Daar heeft iedere leasemaatschappij weer een andere formule voor. 
Een formule die ook weer per klant anders kan zijn. Dat spel moet je kennen, 
wij weten als geen ander hoe de hazen lopen in leaseland.”

Addertje onder het gras
De werkwijze van Aurix biedt ook kansen voor werkgevers om kostenefficiënt 
leaseauto’s te verstrekken aan personeel waardoor ze een meer attractieve 
werkgever worden. Die ‘strijd’ is momenteel volop gaande in de zorg, weet 
Gerritsen. Men heeft moeite om aan goed personeel te komen, iets wat natuurlijk 
ook speelt in andere sectoren. “In de ambulante zorg wil men bovendien het 
gebruik van de eigen privéauto tegen gaan. Werkgevers die daar een leaseauto 
aanbieden, hebben een streepje voor. Wij helpen ze om efficiënt leaseauto’s in te 
kopen zonder dat er meteen bakken met geld aan wordt uitgegeven.”

Puur alleen om het goedkoper inkopen van leaseauto’s gaat het dus niet bij 
Aurix. “Prijsvergelijken kan iedereen”, aldus Gerritsen. Het eigen inkoopmodel, 
verbeterde voorwaarden voor de klant, een online bestelportaal met de (eigen) 
leaseregeling erin verwerkt. Maar misschien nog wel het meest bijzondere aan 
het model – althans, in ieder geval voor de klant: de dienstverlening van Aurix 
kost de klant niets. Het bedrijf wordt betaald uit de behaalde besparingen. 
Gerritsen: “Veel bedrijven weten nog niet van onze dienstverlening af, maar als 
we eenmaal aan tafel zitten, zijn ze ronduit verrast. Waarbij men altijd op zoek 
gaat naar het ‘addertje onder het gras’. Want hoe kan het goedkoper en beter 
zonder dat ik ervoor hoef te betalen? Ik verwijs ze dan altijd graag door naar 
andere deelnemers die meeliften op onze expertise. Die kunnen dan uitleggen 
dat we echt geen onzin verkopen.”

Aurix: jaarlijks tussen de 1000 en 1500 bestellingen
Aurix doet momenteel voor zo’n 250 organisaties de inkoop van het 
wagenpark, dat betekent jaarlijks tussen de 1000 en 1500 bestellingen. De 
organisatie doet zaken met meerdere leasemaatschappijen waarin zij, als 
onafhankelijke partij, geloven. Het klantenbestand is divers: van bedrijven 
met één bedrijfsvoertuig tot bedrijven met wel zeshonderd voertuigen. 
Aurix biedt grote en kleine bedrijven niet alleen de voordelen van haar 
inkoopmodel, inclusief klantenportal en advies, maar kan eventueel ook 
het volledige beheer overnemen. Ook op het gebied van duurzaamheid 
en elektrisch rijden treedt Aurix op als mobiliteitspartner. “Zonder aan 
ons vast te zitten, kunnen we ons netwerk van laadpaalleveranciers, 
inbouwers, telematicaleveranciers, autoverhuurders en noem maar 
op beschikbaar stellen voor onze klanten”, aldus Gerritsen. Sinds 
begin 2017 heeft Aurix ook een samenwerkingsverband met andere 
internationale wagenparkbeheerders. Onder de naam Traxall voert het 
wagenparkbeheer uit voor multinationals in 26 verschillende landen, 
zowel binnen als buiten Europa.

Dat klink misschien weinig, maar als je 
40 auto’s hebt en een leasetermijn van 
60 maanden, heb je het wel over een 
besparing van 72.000 euro



24 Fleet & Lease    Nieuwe mobiliteit in het (post)coronatijdperk! 

Elektrificatie en ‘online business’.  
Dat zijn de thema’s voor Volvo de 
komende jaren, schetst Rob de Kroon, 
manager Financial Services bij Volvo 
Cars Nederland. Momenteel worden de 
eerste volledig elektrische Volvo XC40 
P8 Recharge modellen afgeleverd en 
introduceert het merk binnenkort het 
online abonnement Care by Volvo voor 
de ‘kleinzakelijke’ markt. 

Volgens De Kroon geeft de wereldwijde 
pandemie momenteel de online sales 
een zetje. “Dat zien we nu ook met het 
online afsluiten van private leasecon-
tracten. De afgelopen maanden zijn we 
er opvallend succesvol in geweest.” 

Tussen koop en private lease heeft 
Volvo in Nederland vorig jaar het 
zogenaamde Care by Volvo-programma 
geïntroduceerd. Het is een alles-in-één 
abonnement met de mogelijkheid om 
tussentijds van Volvo te wisselen.  
“Volvo maakt hierin het eigendom net 
zo transparant als het bezit van een 
telefoon”, aldus De Kroon. In het 
programma zit verzekeringen, 
belasting, onderhoud, reparaties, 
service, winterbanden, direct vervan-
gend vervoer en zelfs Wi-Fi in de auto 
bij de prijs inbegrepen. Het is vooral de 
flexibiliteit die het verschil met private 
lease moet maken. Daarmee zit het 
product in een hoger prijssegment ten 
opzichte van private lease. Tevens ziet 

De Kroon dat klanten met een Care by 
Volvo contract meer kilometers maken. 
Verder is er een opzegtermijn van 3 
maanden voor het eventueel omruilen 
van een Volvo of het opzeggen van het 
contract. Ook is het mogelijk om Care 

by Volvo, zonder verplichtingen, één- 
malig uit te proberen voor 30 dagen. 
“Dit product zal uitstekend aansluiten 
bij het groeiend aantal werknemers 
met een mobiliteitsbudget”, denkt  
De Kroon.

Trots is de Volvo-manager momenteel 
vooral over de afleveringen van de 
eerste volledig elektrische Volvo 
Recharge P8-modellen bij de dealers 
eind oktober. De vraag naar deze Volvo 
is groot; alle exemplaren die in 2020 
van de productielijn rollen, zijn al 
verkocht.  Volvo Car Nederland 
verwacht dit jaar via het dealernetwerk 
ruim 2000 exemplaren af te leveren. De 
Volvo XC40 Recharge Pure Electric is de 
eerste van een serie volledig elektri-
sche modellen die Volvo op de markt 
gaat brengen. De productiestart is een 
belangrijke stap richting Volvo’s 
doelstelling voor het jaar 2025 om de 
gemiddelde CO2-voetafdruk van zijn 
auto’s met 40 procent te reduceren. 
Volvo verwacht dat eveneens in 2025 de 
ene helft van zijn wereldwijde verkopen 
bestaat uit volledig elektrische auto’s 
en de andere helft uit hybridemodellen.
Wat betreft die CO2-reductie: eind 
oktober is Volvo volgens de zogeheten 
New European Driving Cycle (NEDC) de 
meest groene fabrikant. De doelstelling 
van deze autofabrikant voor dit jaar 
staat op gemiddeld 110,3 g/km. Eind 
augustus was het gemiddeld 103,1 g/
km waarmee Volvo zijn doelstelling dus 
al heeft gehaald. 

Het is vooral de flexibiliteit die het 
verschil met private lease moet maken. 
Daarmee zit het product in een hoger 
prijssegment t.o.v. Private Lease, 
tevens zien we dat klanten met een CbV 
contract meer kilometers maken. Er is 
een opzegtermijn van 3 maanden voor 
het eventueel omruilen van een Volvo of 
het opzeggen van het contract. Ook is 
het mogelijk om Care by Volvo, zonder 
verplichtingen, éénmalig uit te 
proberen voor 30 dagen. Dit product zal 
uitstekend aansluiten bij het groeiend 
aantal werknemers met een 
mobiliteitsbudget. 

Volvo meest groene fabrikant volgens NEDC
Pandemie geeft online sales Volvo een zetje
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In het onderzoek Digitale Mobiliteit in Nederland 2020 van 
Smart Profile wordt ook gekeken naar ‘fysieke’ mobiliteit.  
Hoe ver gevorderd zijn organisaties in Nederland met bijvoorbeeld 
het inrichten van een (elektrisch) wagenpark en het gebruik van 
mobiliteitspassen en zakelijke vervoersmiddelen?  
Overall winnaar blijkt de overheid te zijn.

Onderzoek Smart Profile

Overheid loopt voorop in 
brede mobiliteit (en EV!)

Uit het onderzoek van Smart Profile, uitgevoerd in samenwerking met Dutch 
IT Channel, blijkt dat er tussen de economische sectoren in Nederland grote 
verschillen zijn in de manier waarop bedrijven omgaan met fysieke mobiliteit. 
Sommige verschillen zijn logisch – natuurlijk heeft de transportsector een groter 
wagenpark dan het onderwijs – maar andere verschillen zijn ronduit opvallend, 
melden de markt intelligentie experts. Hier kan de overheid als koploper worden 
gezien. Bijvoorbeeld op het gebied van het aanbieden van alternatieve mobiliteit: 
29% van de overheidsorganisaties biedt een mobiliteitspas aan, tegen 10% 
als we kijken naar álle Nederlandse organisaties. Overigens zijn deze cijfers 
nauwelijks verschillend met de resultaten van het onderzoek een jaar eerder. 
“We kunnen daarom vaststellen dat er (nog) weinig wordt gedaan om het aantal 
autokilometers terug te brengen door alternatief vervoer aan te bieden”, aldus 
Jurgen Verheijen, marketing verantwoordelijke van Smart Profile.

Waarin de overheid eveneens in voorop loopt, althans samen met de IT-industrie, 
is het gebruik van volledig elektrische voertuigen (BEV). Zo’n 27 procent van de 
overheidsorganisaties en ICT-bedrijven heeft een of meerdere BEV’s rondrijden. 

Als we de hybrides en plug-ins erbij betrekking blijft de ICT-branche over als 
‘winnaar’: meer dan de helft (55 procent) van de bedrijven in die sector heeft ze 
rondrijden. Kijken we naar de totale markt, dan kent 36% van alle wagenparken 
minimaal één elektrisch of hybride voertuig. Minimaal één volledig elektrisch 
voertuig komt voor in nog slechts 15% van de wagenparken op Nederlandse 
bedrijfslocaties. Ander leuk weetje: als organisaties kiezen voor de aanschaf van 
een volledig elektrisch voertuig, dan is dat in 45% van de gevallen een Tesla. 

Fietsplan
Bij elektrische auto’s horen ook laadpalen. 64% van alle organisaties in 
Nederland beschikt over een laadpaal op locatie. De sector zorg blijft achter: 
slechts 40% van alle zorginstellingen heeft een laadpaal beschikbaar. Waarin de 
zorg wel vooroploopt is het aanbieden van een fietsplan. Liefst 58 procent van 
de organisaties in die sector doet dat. Voor de totale Nederlandse markt ligt dit 
percentage op slechts 12%.

In het onderzoek is ook aandacht voor thuiswerken en de invloed van corona 
hierop. Drie op de vier organisaties verwacht dat er meer thuis zal worden 
gewerkt. Vergelijkbaar geeft 78% van de ondervraagden aan te verwachten dat 
er in hun organisaties minder zakelijke autokilometers zullen worden gemaakt. 
Opvallend is dat het gebruik van flexkantoren nog beperkt blijft. Slechts 9% 
van de respondenten geeft aan soms of regelmatig gebruik te maken van een 
flexkantoor. Dat niet elk bedrijf klaar was om het thuiswerken optimaal te 
kunnen faciliteren, blijkt verder uit het feit dat 53% aangeeft dat de digitale 
transformatie binnen de eigen organisatie in een stroomversnelling is geraakt. 
37% geeft aan dat thuis werken momenteel vlot verloopt, terwijl volgens 35% 
met name het interne kennisniveau nog geoptimaliseerd kan worden.

LeasePlan 20,7% marktaandeel
Verder blijkt uit het onderzoek dat er nog altijd flinke verschillen zitten tussen 
economische sectoren als het gaat om het gebruik van leaseauto’s en auto’s 
in eigendom. In de transportsector en bij de overheid worden vooral auto’s en 
lichte commerciële voertuigen in eigendom gebruikt, terwijl mensen in de ICT-
branche vooral veel in leaseauto’s rijden. LeasePlan is de meest voorkomende 
leasemaatschappij, met 20,7% marktaandeel bij vloten met leaseauto’s. Athlon 
en Alphabet volgen met respectievelijk 16,3% en 15,4%.

Uit de markt intelligentie van Smart Profile blijkt verder dat er in Nederland 
ruim 20.000 bedrijfslocaties zijn met minimaal 5 voertuigen. Op 55% van die 
locaties is sprake van ‘wagenparkbeheer’. Binnen die ruim 20.000 locaties zijn 
er in Nederland 9.187 bedrijfslocaties met personenauto’s in het wagenpark en 
6.426 bedrijfslocaties met (lichte) commerciële voertuigen, zoals busjes. Niet 
verrassend heeft vooral de transportsector veel locaties met wagenparkbeheer 
(82%). Het onderwijs heeft juist weinig van dergelijke bedrijfslocaties (11%). In 
het onderwijs is het niet gebruikelijk dat werknemers een auto van de zaak tot 
hun beschikking hebben.

Inzicht in snel veranderende markt door data
Leasemaatschappijen, auto-importeurs en dealerbedrijven, maar 
ook telematicabedrijven, deelauto-aanbieders en mobiliteits-
kaartenleveranciers; velen hebben inmiddels de weg gevonden naar 
Smart Profile en hun omvangrijke database met gegevens over allerhande 
bedrijven, over hun wagenpark en soms zelfs over hun ambities over 
een ‘gedroomd’ veelal duurzaam mobiliteitsbeleid. Want de ‘markt’ is 
in beweging, fleetowners zijn massaal op zoektocht geslagen naar een 
betere, soms ook goedkopere oplossingen voor hun mobiliteit. Aanbieders 
van mobiliteitsproducten moeten dan ook vooral relevant zijn in deze 
zoektocht, benadrukt Jurgen Verheijen van Smart Profile. Maar vooral 
ook bij de juiste persoon op het juiste moment aankloppen. Hiervoor heeft 
Smart Profile een uitgekiend proces uitgewerkt dat grotendeels werkt in 
drie stappen: het verkrijgen van inzicht, het vertalen daarvan naar een 
strategie en vervolgens activatie, ofwel actie ondernemen. Verheijen: 
“Meer dan 50% van de bedrijven gelooft dat ze betere zaken zouden 
kunnen doen door hun data op de juiste manier te gebruiken, maar heeft 
er geen duidelijke strategie voor. Bij de integratie van data matchen we 
altijd eerst de data van de klant met de gegevens uit onze MarketBase. 
Vervolgens analyseren we het resultaat, om ervoor te zorgen dat de 
geïntegreerde data relevant is en eenvoudig gebruikt kan worden.”

Uit ervaring weet Smart Profile dat zo’n 30% van de contacten in een 
eigen CRM-systeem na een jaar verouderd is, eveneens 30% van de 
adresseerbare markt is niet opgenomen in het eigen CRM-systeem. Het 
leidt tot prospects die meerdere keren gebeld worden door verschillende 
interne en externe instanties, wat tot ergernis leidt. Verheijen: “Het 
proces organiseren achter al die data is enorm belangrijk. Pas dan kan je 
data-gedreven business eruit halen en je potentieel realiseren zoals wij 
zeggen. De markt is momenteel snel aan het veranderen, het is zaak om 
zo snel mogelijk met de juiste persoon in contact te komen. Tegelijkertijd 
moet het behapbaar zijn: als accountmanager kun je weinig met een 
potentieel van 10.000 bedrijven. Wel als je een rangschikking weet te 
maken van de 100 meest interessante, relevante bedrijven voor jouw 
specifieke dienst of product.”

Jurgen Verheijen
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Zakelijke voertuigen worden in deze 
coronacrisis anders gebruikt en dat 
brengt risico’s met zich mee, zegt 
Christian Kerssens, CEO van telemati-
cabedrijf ULU. Uit data verzameld van 
de tienduizenden auto’s aangesloten 
aan het ULU-platform, en uit vele 
gesprekken gevoerd met fleetmana-
gers, blijkt bijvoorbeeld dat leaserij-
ders die de zakelijke auto uit de 
bijtelling houden zich minder strikt 
houden aan de regels. 

Werknemers met een leaseauto 
werken in deze tijden veelal thuis, 
waarbij de auto’s veel gebruikt worden 
voor korte ritjes, blijkt uit de gegevens 
van ULU. “Ook werknemers die een 

auto van de zaak hebben en geen 
bijtelling betalen, zijn eerder geneigd 
om de auto voor kortere ritten toch 
privé te gebruiken. Dit is lastig te 
controleren maar zeker niet zonder 
gevolgen. Er staan immers fixe boetes 
die de belastingdienst naleeft op niet 
goed gebruik van deze regelgeving”, 
aldus Kerssens.

Boetes die overigens ook gelden voor 
de werkgever, want die heeft een 
verantwoordelijkheid om te zorgen dat 
de regels worden nageleefd. Zaak is 
dan ook dat werkgevers er grip op 
krijgen. Daarbij speelt telematica een 
sleutelrol. Overigens verwacht 
Kerssens dat dit ‘ander gebruik’ van de 

leaseauto wel eens blijvend kan zijn. 
Thuiswerken zal een trend blijven bij 
heel wat bedrijven. Dat heeft gevolgen 
voor kantoren, personeel maar ook op 
mobiliteit en de auto’s. “Digitalisering 
speelt een belangrijker rol, veel 
bedrijven zijn hier echt een slag in aan 
het maken. Maar daarbij moet de auto 
niet vergeten worden. Alleen al om het 
feit dat auto’s meer privé worden 
ingezet, wil je daar als werkgever meer 
grip op hebben.”

Overigens is ULU naar eigen zeggen al 
de grootste aanbieder van telematica in 
Nederland als het gaat om private 
lease. Het heeft zo’n 30.000 voertuigen 
inmiddels aangesloten in opdracht van 

leasemaatschappijen. Een klein private 
leaseauto ‘voor erbij’ blijkt momenteel 
populair. En zo biedt iedere crisis wel 
een kans, benadrukt Kerssens. 
“Momenteel zijn we ook bezig met een 
grote overname die eind dit jaar zijn 
beslag moet krijgen. Het zal voor ons 
een verdubbeling betekenen in aantal 
voertuigen. We hebben in de markt het 
meest complete product en zijn daarbij 
ook nog eesn goedkoper dan concur-
renten. Dat doet het momenteel goed 
in de markt.”

Klanten van de Belgische leasemaat-
schappij KBC hebben sinds kort de 
smartphone-app MoveSmart. 
Daarmee kunnen ze alle details en 
praktische informatie inzien over 
zowel hun leaseauto als hun lease-
fiets. De app is ontwikkeld door Sofico.

Via MoveSmart volgt de berijder 
bijvoorbeeld de bestelling van de 
nieuwe leaseauto of leasefiets tot en 
met de daadwerkelijke aflevering aan 
toe. Ook is duidelijke of er bijvoorbeeld 
recht is op een vervangende auto, 
wordt er aangegeven wanneer 
onderhoud noodzakelijk is en wanneer 
het tijd is voor een bandenwissel. In 
geval van pech, krijgt de wegenwacht 
de exacte locatie door van het voertuig. 
Overigens is de app ook toegankelijk 
voor niet KBC-klanten, verduidelijkt 
Koen Vos, implementatiemanager 
digitale strategie bij KBC. 

“Die krijgen ook toegang krijgen tot 
extra mobiliteitsdiensten, zoals het 
aankopen van treintickets, parkeerapp 
4411, Q-parking en toegang tot 
deelfietsen.”

De samenwerking 
tussen KBC Lease en 
Sofico gaat bijna 30 jaar 
terug. Door enkele 
overnames van KBC de 
voorbije jaren, gaat de 
samenwerking zelfs 
terug tot LeaseBase, de 
voorloper van Miles, het 
leasesoftwareprogram-
ma van Sofico. “De 
keuze voor Sofico is 
geen doelbewuste 
keuze voor een lokale 
leverancier. Bij de keuze 
van leveranciers gaan 
we op de markt op zoek 

naar de leverancier die de beste 
oplossing en de beste support levert”, 
zegt Bart Catteau, KBC program 
manager. “Dat we bij die zoektocht 
uitkomen bij een lokale leverancier is 
een pluspunt en houdt zeker een aantal 
voordelen in. Dat je leverancier 
dezelfde taal spreekt, de lokale markt 
goed kent en vlakbij gelegen is maakt 
veel zaken eenvoudiger.” Opvallend: tot 
nu toe maakten de collega’s van Sofico, 
als gebruiker van een auto of fiets van 
KBC Autolease, geen gebruik van de 
digitale kanalen die ze zelf hadden 
ontwikkeld. “Met de introductie van 
KBC MoveSmart On Mobile zien we hier 
nu verandering in. Leuk voor de 
Sofico-collega’s dat ze voortaan het 
opvolgen van hun KBC leaseauto en 
-fiets een toepassing gebruiken die ze 
zelf hebben gebouwd.”

Drie jaar geleden sloegen Sycada, 
Owasys, ICRON en TU/e de handen 
ineen om, onder de naam Cloud Your 
Bus (CYB), een dynamisch-technolo-
gisch platform op te tuigen voor 
operational excellence in zero-emissie 
openbaar vervoer. Honderden 
zero-emissie bussen en laadpunten 
zijn ontsloten op het nieuwe platform, 
miljoenen elektrische kilometers zijn 
afgelegd en een reeks nieuwe tools is 
ontwikkeld. 

Nu is het de beurt aan alle Europese 
OV-bedrijven om serieus te kijken naar 
de operationele mogelijkheden, de 
kosten en vooral de besparingen 
daarvan, meldt Sycada. Zoals: door 
slimmer, of dynamischer, te plannen zijn 
er minder ‘back-up’ bussen nodig om 
service levels te garanderen. Door 
chauffeurs bovendien actief te coachen 
naar een optimaal rijgedrag en dito 
energieverbruik kunnen er significant 

meer kilometers uit een volgeladen 
accu worden gehaald. Hierdoor worden 
investeringen in de busvloot binnen een 
bepaalde concessie (Capex) aanzienlijk 
verkleind. “Dat loopt flink op, want stel 
dat er 10% minder bussen nodig zou zijn 
om de Europese zero-emissie transitie 
in openbaar vervoer (zo’n 15.000 
bussen) te realiseren, dan zou dat een 
slordige 1 miljard euro aan besparingen 
opleveren! Dat staat uiteraard nog los 
van de vele extra operationele besparin-
gen die te behalen zijn door live 
informatie te delen met werkvoorberei-
ders, planners en, waar nodig, chauf-
feurs”, aldus Sycada. 

Daar waar kartrekker Sycada de 
telematica voor haar rekening nam, 
leverde het Spaanse Owasys (heel) 
simpel gezegd met name de computer-
kracht, in de vorm van wireless 
embedded computers. Feitelijk heeft 
Owasys een complete, ITxPT-gecertifi-

ceerde smartbox voor e-bussen 
ontwikkeld. De kracht van ICRON zit 
hem op haar beurt in de benodigde 
algoritmes ten behoeve van dynami-
sche lijn- en laadplanning. Deze 
algoritmes worden gevoed door live 
data uit voertuigen en laadpunten 
waardoor te snel teruglopende 
accucapaciteit of laadstoringen 
opgevangen kunnen worden in een 
herziene inzetplanning. De samenwer-
king tussen Sycada en TU/e betekent 
bovendien dat het mogelijk wordt om 
veel accurater te voorspellen wat de 
battery state-of-charge van een bus zal 
zijn aan het eind van een lijn of omloop. 
Deze algoritmes zijn dus  heel 
belangrijk voor scenarioplanning.

De komende tijd zullen steeds meer 
partners met specifieke kennis 
aangesloten worden op het platform. 
Dit zijn stuk voor stuk ‘connected 
specialists’ die met diepe technische 

kennis en ervaring extra toegevoegde 
waarde bieden aan het CYB ecosys-
teem. “Denk bijvoorbeeld aan diagnos-
tiek en preventief onderhoud op 
batterijen of optimale benutting van 
flexcapaciteit in het laadproces om 
energiekosten te besparen. Allemaal 
diensten die gebruik zullen kunnen 
maken van de beschikbare datasets.”

ULU: vergeet bij digitaliseringslag het voertuig niet! Meer grip de privékilometers van leaseauto’s…

Sofico ontwikkelt voor KBC Lease MoveSmart-app

Sycada: de weg naar rendabel zero-emissie vervoer ligt open
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Het is een gedroomd huwelijk, schetst Bart Claes afkomstig 
van RAM track-and-trace. ‘Zijn’ onderdeel van RAM Mobile 
Data is sinds vorige maand in handen van het Noorse 
telematicabedrijf ABAX. De technische knowhow van  
RAM in combinatie met de huidige groeibriljant in 
telematicaland, ABAX. Voor die combinatie ligt een gidsrol 
in het verschiet voor (mobiliteits)bedrijven in een almaar 
digitaler wordende wereld, denkt Claes. “Met ABAX onder de 
motorkap ben je voorbereid op de digitale uitdagingen”

ABAX met overname RAM track-and-trace op weg naar marktleiderschap

“ Met ABAX onder de motorkap  
voorbereid op de digitale uitdagingen”

De overname werd recent afgerond, vervolgens werden de medewerkers en klanten 
van ABAX en RAM geïnformeerd. Eind oktober is het nieuws over de overname 
officieel naar buiten gebracht. Het ‘gezamenlijke’ bedrijf heeft nu zo’n 380.000 
abonnees, 35.000 klanten en ruim 300 medewerkers en daarmee de tweede 
telematicaspeler in Europa. En Bart Claes laat er geen misverstand over bestaan: 
“Die tweede positie is van tijdelijke aard. Wij hebben honger; reuzen-honger. We 
gaan voor marktleiderschap. Dat gaan we bereiken door zowel autonome groei als 
door overnames. U zult ons de komende tijd vaker in het nieuws tegenkomen.”

Sinds de overname van RAM track-and-trace heeft ABAX inderdaad alweer 
een overname gedaan, ditmaal in Zweden (Automile). De koers moge dus 
duidelijk zijn, telematica is ook al heel wat jaren een forse groeimarkt waarbij 
de toepassingen breed zijn. RAM was bijvoorbeeld sterk in de bouw en bij 
service- en installatiebedrijven. Maar ook in de leasesector, onder andere in 
een samenwerking met Alphabet zit ook de telematicatechnologie van RAM. In 
tegenstelling tot veel concurrenten is ABAX net als RAM geen platte verkoper van 
track-and-trace kastjes, benadrukt Claes. “Wij automatiseren bedrijfssystemen 
van klanten door gebruik te maken van track-and-trace. Daar waar je processen 
kunt automatiseren door data te generen uit auto’s of machines, daar kun je ons 
voor gebruiken. Er zijn maar weinig telematicaleveranciers in de markt die zo goed 
de processen én de pijnpunten van klanten begrijpen als wij. Daarbij leveren we 
ook een platform dat afgestemd is om deze processen te optimaliseren.”

Huidige mobiliteitsbehoefte
ABAX gelooft ook steeds minder in de traditionele track-and-trace markt 
waarbij een kastje in een auto gekoppeld aan een platform de hele keten moet 
kunnen bedienen.  ABAX richt zich op open connectiviteit en op meerdere 
toepassingsgebieden binnen het IoT domein. Goede hardware is hierbij 
belangrijk. Waarbij traditionele partijen hardware inkopen, bouwt ABAX ze 
zelf. Daarom geeft het ook een levenslange garantie op de apparatuur. Het 
bedrijf richt zich nu ook op de OEM markt. Zo is er bijvoorbeeld een exclusieve 
overeenkomst met Hitachi. Grotere machines van Hitachi zijn nu standaard 
uitgerust met ABAX-telematica en verbonden met het IoT-platform. Klanten 
hoeven dus op die manier ook niet langer na te denken over de aanschaf van 
telematicakastjes. Maar ook met een Engelse verzekeraar is een overeenkomst 
ten behoeve van hun pay-per-use verzekering. Dat product is nu ook in Frankrijk 
beschikbaar en komt mogelijk via België straks ook naar Nederland. “Zo’n 
product speelt mooi in op de huidige mobiliteitsbehoefte: als je weinig rijdt, 
betaal je minder. Als je veel rijdt, maar op een verantwoorde manier, krijg je een 
bonus. Op deze manier kan je ook doelgroepen verzekeren die anders moeilijk 
aan een verzekering komen”, aldus Claes.

Daarbij richt ABAX zich ook op analytische data over de inzetbaarheid van een 
wagenpark. Claes heeft bijvoorbeeld een bedrijf onlangs nog behoed om 20 extra 
auto’s te bestellen boven op het park van ruim 400 voertuigen. De klant in kwestie 
heeft zeven vestigingen doorheen het land en het wagenpark was hun duidelijk 
boven het hoofd gegroeid. “Door onze module werd al snel duidelijk dat op een 
aantal vestigingen auto’s gemiddeld 15 dagen in de maand stilstonden. Die konden 
dus makkelijk worden doorgeschoven naar de drukke vestigingen met te weinig 
capaciteit. Het heeft het bedrijf een paar ton aan investeringen gescheeld”.

Meer- en minderkilometers
Zicht is er nu ook op de verschillende leasecontracten, en dan vooral op de  
meer- en minderkilometers. Het bedrijf werkt met meerdere leasemaatschappijen 
maar er is één telematicaplatform. Daarop is precies inzichtelijk welk voertuig uit 
de pas loopt met de vooraf ingeschatte kilometers. Op die manier kan er worden 
geschoven met auto’s wat eveneens een flinke besparing kan opleveren. Claes: 
“Daarbij brengt het systeem rijinformatie over naar de berijder. Waarbij hij of zijn 

kan zien hoe zijn rijstijl zich verhoudt tot alle berijders in het ABAX  
Global Network. Daar zitten duizenden berijders in!”

ABAX gaat nu samen met klanten als fleetowners 
en leasemaatschappijen verder inzetten op het 

digitaliseren van processen. Daarin wil het echt 
een gidsrol vervullen. Corona heeft ook een zetje 

gegeven bij menig bedrijf, weet Claes. In zijn 
ogen zal de wereld er nooit meer hetzelfde 
uitzien als voor-corona. “De inzet van digitale 

middelen hebben we tijdens de crisis nu 
ondervonden. Voor die tijd waren we 

bijvoorbeeld veel te vaak en route 
terwijl zaken digitaal konden worden 
afgehandeld. De overwinnaars zullen 
uiteindelijk die bedrijven zijn die  
met die digitalisering het best  
overweg kunnen”.

De rijstijlanalyse verder ontwikkeld…
Het monitoren van gegevens over het rijgedrag van de bestuurders is  
niet nieuw, maar ABAX zegt het systeem verder ontwikkeld te hebben.  
Zo krijgt de bestuurder concrete tips voor het verbeteren van het 
rijgedrag. De bestuurder kan ook de eigen gegevens inzien waarmee 
er eenvoudig een gesprek kan worden aan gegaan over het gedrag 
in het verkeer. Het ABAX-systeem deelt scores uit tussen de 0 en 
100. De ‘top 5’ van de beste én de slechtste bestuurder is duidelijk 
zichtbaar als met inlogt in het systeem. De score is gebaseerd 
op verkeersdeelname, waarbij snel optrekken, bochten 
scherp nemen, stationair draaien en plotseling remmen 
bepalend zijn. Met de Rijstijlanalyse van ABAX moeten 
klanten eenvoudig een bestuurdersbeleid kunnen 
invoeren zonder dat daarvoor ingewikkelde 
documenten nodig zijn. Het systeem kan ook  
worden gebruikt als leidraad voor de be-
stuurders. En als fleetowner kan men bijhouden 
hoe goed de eigen medewerkers als geheel 
rijden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Daarmee kan bijvoorbeeld worden bepaald 
welke bestuurders een beloning krijgen voor 
goed rijgedrag en met wie u in gesprek moet 
gaan. De eigen KPI’s kunnen worden ingesteld, 
bijvoorbeeld hoe lang stationair draaien acceptabel 
is wat vervolgens in het systeem voor uw wagenpark 
als standaard kan worden ingevoerd.  

“ Er zijn maar weinig telematicaleveranciers 
in de markt die zo goed de processen én  
de pijnpunten van klanten begrijpen als wij”
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Meer weten?  Bel 020 - 44 88 020

Autoschade?

Landelijk netwerk
Franchiseketen met 
zelfstandige ondernemers

Tevreden klanten
Onafhankelijk en transparant 
klanttevredenheidsonderzoek  

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

Autoschade
Vakkundige medewerkers 
en modern gereedschap 

Vervangend vervoer

haal- en brengservice

Klant contact center
24/7 bereikbaar

Polis check

voor procesvoordeel en tijdwinst 
Dekking verificatie via webservice

 www.asnautoschade.nl

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

Steeds meer berijders zijn bewust be-
zig met het verlagen van de CO2-uit-
stoot – ten opzichte van 2018 maar 
liefst twee keer zoveel (24 versus 
48%). Ook bij werkgevers staat het 
inmiddels bij een derde ‘top of mind’. 
Dat is goed nieuws, maar in ‘uitvoe-
ring’ schort het nog wel eens, blijkt uit 
nieuw onderzoek van Verizon Connect.

Verizon Connect heeft samen met on-
derzoeksbureau Team Vier 500 Neder-
landse en 100 Vlaamse bedrijfswagen-
bestuurders, eigenaren en directeuren 
ondervraagd over hun rijgedrag, het 
gebruik van de bestelwagen en over het 
managen van een wagenpark. Hieruit 

blijkt dat de bestuurders er nogal eens 
inefficiënt en ongewenst rijgedrag 
op nahouden. Zo rijden ze weleens te 
hard, trappen laat en daardoor hard op 
de rem of trekken snel op bij stoplich-
ten. Volgens Verizon Connect zijn deze 
gewoontes vrij makkelijk af te leren 
wanneer de bestuurders inzicht hebben 
in hun eigen rijgedrag en coaching 
krijgen. Het goede nieuws daarbij uit 
dit onderzoek: werknemers staan hier 
ook echt voor open!

In het e-book dat Verizon rondom dit 
onderzoek heeft opgesteld, gaat het 
voertuig telematicabedrijf dieper in op 
de cijfers. De lezer krijgt inzicht in het 

gedrag dat de ondervraagde chauffeurs 
vertonen, er wordt advies gegeven over 
hoe men ongewenst rijgedrag en on- 
geoorloofd gebruik van de bestelwagen 
of tankpas terug kan dringen en daar-
mee de brandstofkosten en CO2-uit-
stoot omlaag kan brengen. Tot slot gaat 
het in op hoe een fleetmanagement- 
systeem daarbij kan helpen en zijn er 
concrete tips over het introduceren van 
een dergelijke oplossing binnen 
de eigen organisatie.

Milieubewustzijn chauffeurs groeit, maar in uitvoering schort het
Hiltermann Lease realiseert 
groei in ‘coronakwartaal’

Tegen de economische ontwikkelingen 
in heeft Hiltermann Lease Groep deze 
zomer de grens van 40.000 contracten 
doorbroken. Nieuwe orders bleven niet 
uit in het ‘coronakwartaal’ Q2, ook 
groeide de sales & leaseback-porte-
feuille. Maar belangrijker: de lease-
maatschappij ging vanaf het begin van 
de crisis in gesprek met de klant.

Die gesprekken werden al vanaf 
februari gevoerd, vertelt directeur 
Michel Akerboom. “Op dat moment was 
nog niet duidelijk hoe fors de maat-
schappelijke en economische impact 
van Covid-19 zou worden, maar het was 
duidelijk dát er storm op komst was”. 
Strategisch koos Hiltermann Lease 
Groep duidelijk voor de lijn ‘samen door 
de crisis’, wat in de praktijk een stevige 
uitdaging bleek. Akerboom: “Het heeft 
weinig zin om bij een klant die niet kan 
betalen of zelfs failliet dreigt te gaan, je 
hakken in het zand te zetten. We 
hebben er dus vooral alles aan gedaan 
om die relaties de hand te reiken. Een 
contract-aanpassing of deels uitstel 
van betaling om zo de lasten van een 
bedrijf tijdelijk te verlichten. Het einde 
van de crisis is helaas nog niet in zicht, 
maar gelukkig hebben steeds meer 
sectoren weer de mogelijkheid om 
omzet te genereren.”

Hiltermann Lease Groep bleef de 
afgelopen maanden doorlopend nieuwe 
orders schrijven. Enerzijds te danken 
aan klanten die investeringen liever 
niet uit eigen kapitaal wilden financie-
ren, anderzijds is via sale en leaseback 
de portefeuille bij bestaande relaties 
uitgebouwd. Ook is een deel van de 
reguliere contractduur in samenspraak 
met klanten verlengd, om zo even rust 
voor de klant te creëren. Wat minder 
zichtbaar zijn de contracten die níet 
verloren zijn gegaan, door met name 
kleine zelfstandigen op weg te helpen 
op de route naar overheidssteun.
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Tango gaat onder de vlag van Tango electric de komende 
jaren vol inzetten op uitbreiding van een laadnetwerk voor 
elektrisch rijden, meldt het bedrijf. Niet alleen op eigen 
tankstations, maar ook op parkeerplaatsen van onder andere 
winkelcentra, retail en bedrijven of mobiliteitshubs.

Tango start 
ambitieus 
laadnetwerk-plan 
in Nederland

Tango’s moederbedrijf Q8 zette eind 2017 al de eerste stappen in de e-mobiliteit 
met snelladers op diverse stations in België. Ook kwamen er de allereerste 
ultrasnelladers langs de Belgische snelweg, in samenwerking met Ionity. Het 
bedrijf zet hierin nu de volgende stap, met de uitbouw van een eigen laadnetwerk 
in Nederland onder de naam Tango electric. Afgelopen maart had overigens 
het tankstation in Harderwijk al de primeur met twee snelladers. Tango electric 
heeft ook een eigen laadpas, aangesloten op een partnernetwerk waardoor er 
toegang is tot 80 procent van alle laadpunten in Benelux (45.000) waarvan 30.000 
in Nederland. Op de Tango electric app zijn die allemaal terug te vinden. Het 
uiteindelijke doel is om met één laadpas door heel Europa te kunnen reizen en 
laden, meldt Tango.

Maar de plannen gaan dus verder dan de bestaande Tango-locaties te voorzien 
van snelladers, zegt Sven Dochez, Director Sustainable Fuels bij Q8. Omdat Tango 
wil bijdragen aan een landelijke dekking van snellaadpunten en de elektrische 
infrastructuur verder uit wil bouwen, zijn er stand-alone laders ontwikkeld die 
op diverse locaties geplaatst kunnen worden, van bijvoorbeeld retailpartners en 
bedrijven. “We beseffen dat elektrische rijders niet alleen op tankstations komen 
om hun auto op te laden. Om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, 
zorgen we ervoor dat zij ook op andere locaties gebruik kunnen maken van Tango-
laders. Zo kun je, terwijl je bijvoorbeeld boodschappen doet, gemakkelijk en snel 
je auto opladen. Of terwijl je werkt op kantoor. Bedrijven kunnen bovendien ook 
Tango-laders bij medewerkers thuis laten plaatsen”, aldus Dochez.

Mobiliteitshubs en thuislaadsessies
Tango electric biedt daarnaast zakelijke rijders en fleetmanagers een 
totaaloplossing in de vorm van een online portal gecombineerd met een aanbod 
van AC-laders en bijbehorende services. In de portal heeft de fleetmanager alle 
tools tot zijn beschikking om de elektrische vloot te beheren. Tango electric 
installeert de AC-laadpalen op zakelijke locaties en bij EV-rijders thuis. Doordat 
deze laders direct zijn verbonden met de Tango portal worden de thuislaadsessies 
automatisch maandelijks vergoed via Tango electric. Tango bekijkt naast 

samenwerkingen met retail en bedrijven ook de mogelijkheden om laadpleinen 
aan te leggen: plekken met meer dan twee laadpunten gelegen op knooppunten 
in gemeenten en regio’s waar meerdere elektrische rijders tegelijkertijd 
gefaciliteerd kunnen worden. “Op deze zogenaamde mobiliteitshubs is er een 
hoge laadzekerheid voor rijders doordat er meerdere laadpalen staan en kunnen 
we in verschillende laadbehoeften voorzien. We onderzoeken ook of we op deze 
mobiliteitshubs andere energieneutrale vervoersdiensten kunnen aanbieden, om 
je bijvoorbeeld naar een stad te kunnen vervoeren terwijl je je auto oplaadt,” aldus 
Dochez. De laadplannen zijn, volgens Dochez, een verdere stap in de transformatie 
van petroleumspeler naar mobiliteitsspeler. 

Nieuwe Tango-app leidt naar vrije parkeerplaats 
In de gemeente Haarlemmermeer was afgelopen september de aftrap 
van de pilot waarbij de tango-app real-time vrije parkeerplaatsen op 
straatniveau toont. De komende 6 maanden kunnen automobilisten die 
wonen en/of werken in Hoofddorp of de stad bezoeken de app gratis 
testen en feedback doorgeven.

De app is ontwikkeld in samen met de internationale technologiespeler 
ParkNav en is voor deze pilot aangepast door Spotten, een samenwerking 
tussen Dura Vermeer en T-Systems. Deze innovatieve startup biedt 
unieke parkeerdiensten aan door IoT-technologie en andere databronnen 
op een zeer slimmer manier in te zetten. Edwin van Walsum, Mobility 
Strategy Coordinator bij Tango: “De Tango parking finder gebruikt een 
zeer krachtig algoritme dat historische en actuele parkeergegevens op 
basis van allerlei beschikbare data van partners - zoals autofabrikanten, 
navigatiesystemen, telecomproviders en parkeersensoren - vertaalt naar 
de exacte delen van een straat waar de kans op het vinden van een vrije 
parkeerplaats het grootst is.”

Automobilisten navigeren dus niet naar een adres, maar naar een 
vrije parkeerplaats in de buurt van die bestemming. Ook worden 
automobilisten via de app geïnformeerd over de gemiddelde zoektijd, 
parkeertarieven en eventuele restricties. “Zo weet je exact hoeveel tijd je 
moet incalculeren om te parkeren en waar je verder rekening mee moet 
houden. En zo hopen we heel wat parkeerstress te voorkomen”, aldus 
Van Walsum. Ook het terugvinden van de auto is geen probleem meer, 
de applicatie onthoudt waar de auto werd geparkeerd. De parkeerdruk 
wordt volgens Tango ook nog eens vergroot doordat bij nieuwbouw steeds 
minder parkeerplaatsen worden voorzien. 
Mart Teulings, Operationeel manager van Spotten, is ervan overtuigd 
dat perkeren beter en slimmer kan. “Onze ambitie is het uitbannen 
van zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen, in de stad op het werk of 
onderweg. Dit laten we dan ook graag zien in Haarlemmermeer. Dit doen 
we door Internet of Things-technologie op een slimme manier in te zetten 
en het algoritme achter de app voeden met relevante informatie.“



Altijd handig om een belangrijk telefoongesprek op te nemen. 
Om later uit te werken of om nog iets terug te horen. Of bij 
onenigheid over een telefonische toezegging. Maar wat mag wel 
en wat mag niet? Hoe neem je -ook in de auto- probleemloos 
een telefoongesprek op? Wij leggen het je uit.

Telefoongesprek opnemen is een simpele handeling. 
Maar mag het? En hoe doe je het?

Als particulier mag je een telefoongesprek opnemen als je zelf aan dat gesprek 
deelneemt. Je hoeft de ander hierover niet vooraf in te lichten. Bedrijven en 
zzp’ers moeten wel vooraf melden dat het gesprek wordt opgenomen. Je hoort 
dan bijvoorbeeld: dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. 
Opnames mag je niet zomaar delen met derden.

Hoe neem je een telefoongesprek op?
Nemop heeft een simpele en betrouwbare dienst ontwikkeld. Je belt met je eigen 
(mobiele)telefoon naar Nemop. Je hoort onze spraakcomputer en toetst dan het 
nummer in van de persoon of bedrijf waarvan je het gesprek wilt opnemen. De ander 
merkt niet dat je via Nemop belt en dat het gesprek wordt opgenomen.

Direct na je gesprek ontvang je de opname via e-mail. Luister de opname op je 
smartphone of computer terug. Bewaar de opname veilig op je pc of stuur deze door 
naar bijvoorbeeld een (juridisch) adviseur.

Nemop is veilig tijdens autorijden: handsfree gesprekken opnemen met je eigen 
telefoon. Geen gedoe met speciale hardware of apps. Werkt met Android en Apple. Je 
betaalt per verbelde seconde. Geen aansluitkosten, starttarief of minimumverbruik.

Via Nemop neem je gesprekken op met vaste en mobiele nummers in binnen- en 
buitenland en met 014, 088, 0800 en 0900 nummers.

Vandaag nog gesprekken opnemen? Kijk op www.nemop.nl
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Mobinck, het nieuwe label voor ‘flexibele mobiliteit’ 
van AutoBinck Group, heeft XXImo afgelopen zomer 
overgenomen. Het heeft daarmee nu met Radiuz twee 
‘koplopers in flexibiliseren van zakelijke mobiliteit’ in huis. 
Eerder nam Mobinck Fleet Support over en nam het een 
aandeel in SafeDrivePod. 

Radiuz versterkt grip op (brede) mobiliteitsmarkt

Radiuz is het mobiliteitsplatform dat ervoor zorgt dat werkgevers hun 
mobiliteitsbeleid flexibel en eenvoudig kunnen inrichten. XXImo is met haar 
Visa-betalingsplatform sterk in het genereren en afhandelen van Europese 
betalingstransacties die gemoeid gaan met zakelijk reizen. De dienstverlening 
van XXImo en Radiuz liggen daarmee prachtig in elkaars verlengde, aldus beide 
bedrijven. “Een krachtige combinatie”, aldus Harry de Haas, CEO Mobinck. “Met 
deze overname halen we een essentieel onderdeel van ons mobiliteitsecosysteem 
in huis, waarbij we onze klanten kunnen helpen bij het eenvoudig en flexibel 
inrichten van hun mobiliteit.” 

Patrick Bunnik is co-founder van XXImo en staat daar als CEO sinds 2011 aan 
het roer. Hij is per 1 september nu ook de nieuwe CEO van Radiuz. Hij volgt 
Victor van den Berg op die nu Chief Strategy Officer (CSO) is bij Mobinck. Deze 
coronatijden vragen nu om een andere manier van reizen, flexibiliteit is daarmee 
nog belangrijker. Helemaal nu van OV beperkt gebruik wordt gemaakt. Mobinck 
biedt alternatieven en zorgt ervoor dat werkgevers op een beheersbare manier 
keuzevrijheid in mobiliteit kunnen bieden. “Een deelfiets of scooter, slim parkeren, 
ridesharing met een collega, het OV, de (deel)auto of een taxi? Wij zorgen dat 
werknemers via ons platform snel toegang krijgen tot welke vorm van mobiliteit 
dan ook en dat werkgevers geen omkijken meer hebben naar de administratieve 
afhandeling”, licht De Haas toe.

Al eerder, pré-corona, voorspelde Radiuz dat flexibele pay-per-use mobiliteit 
zal toenemen. Ofwel mobiliteit die je gemakkelijk met een pas of een app kan 
afnemen, of dat nu een deelauto is of trein, deelfiets of anders. Betalen naar 
gebruik dus. Of, zoals Patrick Bunnik het kort samenvat: “Vrijheid in mobiliteit 
simpel gemaakt en geen “gedoe” meer”. Een ontwikkeling waar overigens Fleet 
Support zich al enige tijd op aan het voorbereiden is, dat vorig jaar ook onder de 
vleugels van Mobinck kwam. 

Ander recent nieuws rondom Mobinck: het bedrijf heeft afgelopen augustus 
een belang genomen in de Nederlandse scale-up SafeDrivePod, de innovator 
die smartphonegebruik achter het stuur voorkomt. SafeDrivePod, dat in 
2016 is opgericht, heeft een leidende rol in de wereld bij het voorkomen van 
smartphoneafleiding tijdens het 
rijden en heeft gebruikers in 
meer dan 20 landen. Het bedrijf 
werkt samen met internationale 
verzekeringsmaatschappijen 
en leasemaatschappijen 
die hun schadelast en hun 
verzekeringspremies willen 
verlagen en met fleetowners die 
investeren in de veiligheid van 
hun medewerkers. Inmiddels 
zijn er meer dan 100.000 
SafeDrivePod’s verkocht.

Patrick Bunnik (l), CEO van Radiuz 

met Harry de Haas, CEO Mobinck
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Mobility Mixx, het bedrijf dat als eerste met een complete 
mobiliteitskaart kwam, heeft het afgelopen jaar een flinke 
stap gezet in de ontwikkeling: een nieuwe aandeelhouder, 
een nieuw management, een volledig nieuw platform, een 
breed dienstenpakket en veel nieuwe samenwerkingen met 
vervoerspartners en mobiliteitsbedrijven geven de huidige 
propositie vorm. Een propositie die helemaal past in dit 
coronatijdperk, stelt directeur Ronald Haanstra. “Nu kunnen 
bedrijven meters maken met flexibele mobiliteit!”

MaaS-frontrunner Mobility Mixx zet in op groei

“ Nu kunnen bedrijven meters maken  
met flexibele mobiliteit!”

Al enige tijd is er gebouwd aan het ‘nieuwe’ Mobility Mixx, gebruikmakend van de 
rijke ervaring uit het verleden. Nog altijd zijn er mensen bij het bedrijf die bij de 
start in 2002 – ver voor de troepen uit – de start van de eerste mobiliteitskaart in 
Nederland hebben meegemaakt. De Rijksoverheid haakte destijds snel aan en 
dat gaf het bedrijf vleugels. Vorig jaar stapte Hitachi Capital in als aandeelhouder 
en werd er gewerkt aan de volgende generatie van het platform. Alles om 
onderscheidend te blijven in de strijd om de ‘flexibele kilometers’. Wat brengt 
het bedrijf daar anno 2020 voor mee? Allereerst uiteraard een mobiliteitskaart. 
Compleet en al, van OV-chipkaart tot laadpas. Via de app kunnen gebruikers 
eenvoudig hun reis plannen, boeken, betalen en declareren. Deel-, huurauto’s 
en een fietsplan behoren ook tot de mix. Ook mobiliteitsbudgetten kunnen op het 
nieuwe platform volledig worden afgewikkeld. Daarover later meer.

Corona heeft veel ontwikkelingen op dat vlak nu een zetje gegeven, zegt 
Haanstra. “Veel trends worden nu versneld ingevoerd, bijvoorbeeld thuiswerken 
en het invoeren van flexibele mobiliteit in plaats van standaard leasecontracten. 
Maar ook: de integratie van de mobiliteitsmarkt met de leasemarkt. Die is al 
enige jaren geleden ingezet, nu worden er, hoewel er nog veel aarzeling is in de 
leasemarkt, stappen gezet. Juist daarin willen wij ons onderscheiden.”

Aan de knoppen draaien
Op het Mobility Mixx-platform krijgen klanten inzicht in al hun mobiliteit en 
wordt de toegang tot de hele ‘mobiliteitsmix’ geregeld. Maar het is ook de plek 
waar men aan de knoppen draait. Als een bedrijf bijvoorbeeld het leasebeleid 
anders wil invullen, zoals nu gebeurt bij klant VodafoneZiggo. Of als men de 
vergoedingen voor duurzaam woon-werkverkeer wil verhogen ten koste van 
‘fossiel’. Ook kan er een loyaliteitsprogramma voor duurzaam rijden worden 
opgestart, leasefietsen worden toegevoegd of wordt gekeken naar andere ‘last 
mile’ oplossingen. Haanstra: “De mogelijkheden zijn enorm divers. Dat past ook 
bij de markt: ieder bedrijf heeft tenslotte zijn eigen wensen op het gebied van 
mobiliteit. En ieder bedrijf heeft zijn eigen tempo daarin, waarbij bij sommige 
bedrijven de OR actief betrokken is en andere niet. Die ervaring in de diversiteit 
kennen wij als bedrijf dat leidend is op het gebied van maatwerkoplossingen.”

Haanstra gaat er prat op dat het Mobility Mixx platform het meest ‘brede’ in de 
markt is; een echt one-stop-shopmodel voor zakelijke mobiliteit. Er zijn enorm veel 
verschillende aanbieders van vervoer op aangesloten, van deelauto’s, e-scooters 
tot leasefietsen. Door die verbinding krijgt de klant het gemak van één factuur voor 
al het reizen.  Bovendien is alles inzichtelijk: van gereden kilometers tot CO2-
uitstoot en gemaakte kosten. Via de declaratiemodule van Mobility Mixx kan er ook 
een gescheiden privé en zakelijke administratie worden opgezet. De ‘cost control’ 
of het administratieve ontzorgen is een van de speerpunten van Mobility Mixx.

Inspelen op het ‘nieuwe werken’
De afgelopen maanden heeft ook Mobility Mixx hard gewerkt aan ideeën en 
oplossingen om werkgevers te ondersteunen bij het hybride werken. Een 
belangrijke rol is daarin weggelegd voor het Mixx-platform waarmee klanten 
hun mobiliteits- en leasebudgetten kunnen afwikkelen. Met zo’n budget kunnen 
werknemers zelf kiezen uit de verschillende reisvormen. “Dus niet verplicht in de 
trein of standaard met de eigen auto, maar kiezen voor wat op dat moment het 
beste past. Gedeeltelijk thuiswerken? Geen probleem, de werknemer ontvangt 
geen reiskostenvergoeding maar kan wel een bijdrage in de kosten van het 
thuiswerken krijgen. En de term zegt het al: een mobiliteitsbudget kan worden 
gemaximaliseerd, zodat de kosten niet worden overschreden”, aldus Haanstra.

Maar belangrijk in alles is dat Mobility Mixx niet de wielen levert, zoals Haanstra 
het uitdrukt, maar onafhankelijk opereert en eerder als verbinder of ‘aggregator’ 
van flexibele mobiliteit fungeert. Haanstra: “Klanten verwachten van ons een 
totaaloplossing: zij willen één aanspreekpunt voor al hun mobiliteit. Als Mobility 
Mixx dragen we altijd minimaal twee geschikte partijen van een dienst aan. Wij 
vinden het belangrijk dat de klant altijd een keuze heeft. Uiteindelijk kunnen we 
voor bedrijven al het zakelijke verkeer verzorgen, ook voor een groep bedrijven 
of instellingen in een regio. De eerste tender op dat vlak is inmiddels gewonnen, 
te weten Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg. En daarmee denken we 
uiteindelijk ook internationaal te scoren.”

MaaS-project voor Wageningen Universiteit
In samenwerking met Amber en GoAbout is Mobility Mixx momenteel een 
deelconcept aan het uitrollen voor de Wageningen Universiteit. Afgelopen 
zomer is de aanbesteding gewonnen waarin de universiteit kenbaar heeft 
gemaakt meer duurzame reismogelijkheden te kunnen bieden aan de 
medewerkers. Daarbij wil de universiteit het voor de medewerkers zo 
makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken om zich te verplaatsen. Een 
mooi voorbeeld dus van deelvervoer op schaal, zegt Ronald Haanstra. “Wij 
leveren Mobility as a Service, een term die wat ons betreft voorbehouden 
is aan dit soort brede projecten voor alle medewerkers en straks ook 
voor bezoekers van de Wageningen Universiteit. Via ons platform worden 
nu eerst medewerkers aangesloten, daarna de op de campus aanwezige 
bedrijven en vervolgens omwonden en wellicht zelfs studenten. Naast 
de deelauto’s komen er ook deelfietsen, waaronder e-bikes. Alles te 
reserveren via één app. Later komt er ook openbaar vervoer bij.”

De mogelijkheden zijn enorm divers. 
Dat past ook bij de markt: ieder bedrijf 
heeft tenslotte zijn eigen focus op het 
gebied van mobiliteit”

Ronald Haanstra, directeur Mobility Mixx



Meer weten?
Bekijk dan onze speciale pagina over cybercrime: bovemij.nl/cyber
Hier vind je allerlei artikelen over cybercrime en delen we ervaringen
van ondernemers in de mobiliteitsbranche.

Malware
Alle kwaadaardige software
die schade toebrengt aan
je computersysteem.

Ransomware
Een vorm van malware waarbij

een hacker een systeem blokkeert
en gijzelt. Tegen betaling krijg je

weer toegang.

CEO-Fraude
Een valse betaalopdracht naar
de financiële administratie door
een crimineel die zich voordoet 
als de CEO.

Spoofing
Kenmerken zoals e-mail of 
telefoonnummer vervalsen
om tijdelijk een valse 
identiteit aan te nemen.

Factuurfraude
Facturen vervalsen

van bestaande
zakelijke relaties

Phishing
Hengelen naar persoonlijke

gegevens (zoals inlogcode of
wachtwoord) via nepmails.

Dit zijn de meest voorkomende vormen
van cybercriminaliteit in het mkb
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In 2025 worden de 2g en 3g netwerken in Nederland uit de lucht gehaald. Ed Moné, directeur van Movidia, bekend van het 
mobiliteitsplatform Finder, vreest dat er tegen die tijd heel wat deelautoprogramma’s en fleetmanagementsystemen uit de 
lucht gaan vallen. Want de telematicawereld is er nauwelijks mee bezig, de focus ligt bovendien nog te veel op de hardware. 
“Wij bereiden ons voor op een wereld waarin telecom, telematica en ‘installatie’ elkaar ontmoeten. Verbinden is de leidraad 
voor slimme mobiliteit. Laat dat ‘verbinden’ nu onze core business zijn.”

Movida met MDP als fieldengineers de weg op

“ Verbinden als leidraad voor  
slimme mobiliteit”

Werknemers moeten overal ter wereld mobiel ontsloten worden. Dat is de missie 
van Movida. Daarbij ligt de focus van het bedrijf uit Lelystad op het beheren van 
telecom, telematica, fleetmanagement en installatie. Hoewel dat laatste wellicht 
eindig is, zegt Ed Moné. Het is ook de reden dat de mensen van de inbouwtak 
MDP sinds kort niet meer de weg opgaan als inbouwers maar als fieldengineers. 
Want het inbouwen van telematica, maar ook repareren van schade aan (lease)
auto’s door inbraak – iets wat de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen, 
MDP heeft tussen de 40 en 60 schadegevallen per maand! – is tegenwoordig 
vooral een zaak van herstellen en programmeren. “Tegenwoordig kan je niet 
zomaar een nieuwe radio of navigatie in je auto klikken. Het moet worden 
geprogrammeerd. Dit moest voorheen bij de dealer, maar dit jaar hebben we 
geïnvesteerd in eigen apparatuur en opleiding voor onze fieldengineers. Nu doen 
we het zelf.”

Pijnpunt in de automotive
Dergelijke inbouwwerkzaamheden worden vooral gedaan voor lease-
maatschappijen die hun vloot zelf verzekeren tegen dergelijke cascoschade. 
Maar ook door verzekeraars en – in toenemende mate – door garagebedrijven 
wordt MDP ingezet. De omzet uit deze tak van Movida is het afgelopen jaar 
enorm toegenomen, zegt Moné. Er blijkt enorm veel ingebroken te worden in 
auto’s. “Waarbij er hele dashboarden uit worden getrokken om bij navigatie en 
radio te komen. En dat gebeurt bepaald niet zachtzinnig, kan ik verzekeren. Vooral 
leasemaatschappijen willen een snelle en prijs effectieve oplossing. Ieder dag dat 
een leaseauto stilstaat kost immers geld, bijvoorbeeld voor vervangende vervoer.”

Kink in de kabel bij een snelle reparatie is soms dat nieuwe onderdelen niet direct 
voorhanden zijn. Fabrikanten kunnen de productie vaak niet bijbenen, blijkt uit de 
praktijk. Daarvoor heeft MDP enkele tijdelijke oplossingen bedacht, compleet met 
levering, inbouw en programmering. Maar in hoeverre deze tijdelijke oplossingen 
volledig geïntegreerd kan worden, is vaak weer afhankelijk van het automerk. 
En dat brengt Moné op een volgend pijnpunt in de automotive: het gebrek aan 
een generieke gedachte om de data uit auto’s te ontsluiten. Al is het maar om 
eenzelfde interface te gebruiken. Moné: “Zo zie je dat iedere fabrikant bezig is op 
zijn eigen eiland. Maar wat eigenlijk nog het meest opvallend is: de meeste auto’s 
zijn nog beperkt online. Dat moet eerst maar eens veranderen.”

Overstappen
En zo zijn er ook structuren in telematicaland die aangepakt mogen worden, in 
de ogen van Moné. Zijn toekomstbeeld waaraan gewerkt wordt: één platform 
waar ieder type hardware op ontsloten kan worden. Waar het in telecomland 
bijvoorbeeld normaal is om de mobiele telefoon mee te nemen naar een andere 
provider, geldt dat bij telematica niet. Als een fleetowner heeft geïnvesteerd 
in de kastjes van fabrikant A maar hij wil overstappen naar fabrikant B, omdat 
die wellicht een betere oplossing heeft voor zijn specifieke situatie, dan moet 
er opnieuw geïnvesteerd worden in hardware. “Technisch is zo’n overstap met 
dezelfde hardware mogelijk. Bedenk dat er maar een paar hardware fabrikanten 
zijn in de wereld van telematicakastjes. Voor de klant, de gebruiker, kan dit 
porteren voordelen opleveren. Maar, net als bij autofabrikanten, speelt het eigen 
commercieel belang van de aanbieders hier een rol. Als je als bedrijf goed bent 
in dienstverlening, zou dat eigenlijk geen rol mogen spelen.”

Zo zijn automotive en telematicapartijen vooral druk met de voorkant van het 
bedrijf, zegt Moné. Hoe het er aan de achterkant aan toe gaat, staat minder op 
het vizier. Dat is voor een deel ook het bestaansrecht van Movida, die bijvoorbeeld 
voor grote deelauto-initiatieven zoals WeGo en GreenWheels de technische 
oplossingen aan de ‘achterkant’ van het platform verzorgt. Het bedrijf sorteert 
voor naar een omgeving waar alle datastromen bij elkaar komen en vertaald 
kunnen worden naar leesbare informatie. Dat is feitelijk wat het platform Finder 
doet. Maar hoever mag je gaan in het verzamelen van data? Moné: “Via de 
mobiele telefoon kan je bijvoorbeeld precies zien of een werknemer aan het werk 
is of onderweg. Dergelijke informatie kan belangrijk zijn om inzicht te krijgen 
in het mobiliteitsgedrag van werknemers. En dat inzicht kan je weer gebruiken 
voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid. Alleen de auto tracken, volstaat 
niet meer. Die focus moet worden verlegd van kentekens naar werknemers; de 
leasebranche is daar ook mee bezig. Maar dan moeten er uiteindelijk wel goede 
afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft privacy. Wat dat betreft is er 
nog genoeg werk aan de winkel!”

Ed Moné

Telematica tijdens de coronacrisis
Movida heeft zowel een telecom als een telematica en inbouwtak. Van die 
combinatie lijkt het bedrijf in deze coronatijden te profiteren. Door al het 
thuiswerken worden bijvoorbeeld wifi-verbindingen thuis bij werknemers 
versterkt maar vooral ook beveiligd. “We helpen met het aanleggen van 
VPN-verbindingen en een client-server omgeving. Daarmee log je in, hoeft 
dus geen kwetsbare data te downloaden naar je apparaat. We doen dat 
vooral veel voor MKB-bedrijven die voor de crisis niet echt digitaal waren 
ingericht om buiten de deur te werken”, aldus directeur Ed Moné. De 
telematica-oplossingen vinden in deze crisis hun weg opmerkelijk vaak 
naar campers en boten. Niet alleen om te beveiligen, maar ook om er op 
afstand naar te kijken door middel van domotica. Moné: “Dat maakt de 
oplossing al meer sexy, want puur beveiligen is dat niet. Deze markten 
worden nu met bestaande standaard producten bediend waardoor er 
prijsvoordeel is.” Movida heeft, naast Nederland, kantoren in Engeland en 
Ierland. Verdere uitbreiding naar onder andere Duitsland staat op til. 
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Uit de nieuwste INDICATA Market Watch van Autorola Group blijkt dat de omloopsnelheid van 
batterij elektrische auto’s is gedaald ondanks de grotere volumes. Dat suggereert dat het 
aanbod de vraag overstijgt. Ook hybrides worden minder snel verkocht.

INDICATA

Omloopsnelheid van elektrische 
auto’s aanzienlijk lager

Nederland laat dezelfde trend te zien als de meeste andere EU-landen, waar auto’s 
met een benzine- of dieselmotor een hogere omloopsnelheid kennen dan auto’s 
met een meer milieuvriendelijke aandrijflijn. Het aanbod op de occasionmarkt is 
daardoor wellicht beperkter. Batterij elektrische auto’s laten een groei in volume 
zien van maar liefst 102 procent, hybrides van 54 procent. Ook opvallend: het aanbod 
van auto’s jonger dan 1 jaar is kleiner (-22,5%). Op zich is dat wel logisch gezien de 
afname van de verkoop van nieuwe auto’s en 0 km-auto’s, schrijven de onderzoekers 
van INDICATA. Ook de vraag naar dergelijke jonge auto’s is niet erg groot getuige de 
10% lagere omzet in dit segment. De occasionmarkt moet het vooral hebben van de 
1 tot 3 jaar oude benzine- en dieselauto’s. De omloopsnelheid is daar opmerkelijk 
hoog - en nog altijd groeiende (zie kader). De toename in volume doet de markt 
opleven, ondanks het schrale aanbod, aldus INDICATA.

Lichte groei
In juni 2020 kende Nederland een groei in occasionverkoop van 20% ten opzichte van 
vorig jaar - een groei die in juli weer vertraagde tot 9,7% en in augustus tot 2,8%. In 
september kwam de groei nagenoeg op hetzelfde niveau als augustus uit, namelijk 
op 2,9%. Het tekort in de aanvoer is te zien aan de prijzen en de markt toonde 
ditmaal niet de gebruikelijke dalende trend vanaf juni (uitgaande van dezelfde groep 
auto’s), maar bleef zeer stabiel en kende zelfs een lichte groei. 

INDICATA, onderdeel van de Autorola Group, introduceerde Market Watch in 
april 2020, een informatiebron in twee varianten voor remarketing professionals, 
dat inzicht kan bieden bij het nemen van beslissingen met betrekking tot hun 
occasionbeleid.  Dealers, OEM’s en leasemaatschappijen kunnen zich aanmelden 
voor het gratis regelmatig verschijnende Market Watch pdf-bestand of de web-
based rapportagetool. De data van INDICATA wordt niet alleen gebruikt om inzicht te 
krijgen in courantheid en prijsontwikkelingen, maar ook voor (rest)waardebepaling.

Business Development Center (BDC
Het Business Development Center (BDC) van Autorola werkt met realtime 
INDICATA data, waardoor inzicht in courantheid, statijden en prijzen 
duidelijk worden. En daardoor wordt occasionbeleid beheersbaar. 
Met het inzetten van het Business Development Center (BDC) kan 
Autorola haar klanten: 

# attenderen op courante voertuigen;
#  op zoek gaan naar auto’s waar de dealer, garagist of handelaar naar 

vraagt;
# een complete taxatie voorleggen;
# eventueel het bieden uit handen nemen op het veilingplatform.

INDICATA Market Watch: Europese occasionmarkt groeit 
exponentieel met 18,4% 
De versoepeling van de coronamaatregelen afgelopen maanden heeft de 
vraag naar gebruikte auto’s exponentieel doen toenemen, zowel nationaal 
als internationaal. Desondanks stijgen de retailprijzen amper, blijkt uit de 
INDICATA Market Watch. 

In september is het Europese voorraadniveau aan gebruikte voertuigen bij 
dealers maar liefst 15% lager dan in juni van dit jaar. Daarentegen is er in 
Nederland, Denemarken, Frankrijk en UK een opgaande lijn. “Het vinden van 
de juiste voertuigen, voor de juiste prijs, is in deze tijd enigszins lastig. Meer 
dan ooit merken wij dat onze kopers ondersteuning nodig hebben bij het in- 
en verkopen van gebruikte voertuigen op ons (internationale) veilingplatform. 
Door korte lijnen, persoonlijk contact en advies-op-maat, in combinatie 

met onze marktkennis, vinden wij die courante auto’s en bieden wij de 
toegevoegde waarde die onze relaties wensen”, aldus Frank Tanke, Country 
Director Autorola Nederland.

Volgens de directeur heeft de automotive afgelopen maanden 
een stormachtige periode achter de rug. Door de verschillende 
coronamaatregelen viel de verkoop van nieuwe voertuigen nagenoeg stil en 
besloten veel dealers (-holdings) tot een inkoopstop, om eerst hun huidige 
voorraad te verkopen. Daarbij is de behoefte aan data als ondersteuning bij 
de inkoop van courante auto’s gegroeid. Tanke: “Ook wij zijn teruggeworpen 
op zaken die van échte toegevoegde waarde zijn. Ons Europese netwerk in 19 
landen is er daar één van, maar ook de uitstekende partnerships met zowel 
klanten als toeleveranciers zijn van onschatbare waarde gebleken. En in deze 
tijden blijkt dat het marktinzicht dat we bieden, juist hetgeen is dat klanten 
nodig hebben om succesvol te blijven opereren.”
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James Autoservice timmert nadrukkelijk aan de weg.  Met een eigen private lease-concept bijvoorbeeld. 
Maar ook met een vijfjarenplan: samen met de garagisten, die onder het James-label opereren, moet de 
naamsbekendheid van de keten vergroot worden. Het belang is duidelijk, stelt directeur Denis van Altena van 
James Autoservice: “De universele garage krijgt een steeds grotere rol nu het aantal dealerbedrijven afneemt.”

“Rol van universele garage groeit”

James Autoservice breidt 
private lease portefeuille uit

Televisie breakbumpers -‘dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door’-, 
radioreclame, online display en AdWords; het maakt allemaal deel uit van een 
stevig marketingoffensief dat de merkonafhankelijke keten van garagebedrijven 
James Autoservice heeft opgezet. De doelstelling is simpel, namelijk de 
naamsbekendheid van de organisatie vergroten. 
De actie, die nog tot volgend jaar loopt, is in nauw overleg met de aangesloten 
bedrijven ontwikkeld, vertelt directeur Denis van Altena: “We vonden een 
landelijke campagne nodig om bekendheid te krijgen. Individueel doen onze 
leden natuurlijk ook aan reclame. Maar het ene bedrijf heeft aan een advertentie 
in de lokale krant en een bord langs het voetbalveld voldoende, terwijl andere 
bedrijven meer investeren in marketing. Iedereen draagt nu maandelijks bij aan 
de campagnes en elk kwartaal is er een terugkoppeling van de resultaten.”
“Zeker is dat het vruchten afwerpt want onze naamsbekendheid neemt toe, en 
daarmee het aantal bezoeken aan de website en met name de planning voor het 
maken van een afspraak. Dat is een goed resultaat en. En dat is nodig want in de 
praktijk weten weinig mensen waar een James is gevestigd. Dat geldt overigens 
ook voor andere universele autobedrijven. Vraag waar de Mercedes-of andere 
merkdealer zit, dat weet men vaak wel.”
Parallel aan het marketingoffensief is ook in het afgelopen jaar het aantal 
James-filialen weer gegroeid: 75 vestigingen zijn nu herkenbaar aan het groene 
James-logo. Daarbij dient vermeldt te worden dat een aantal garagebedrijven om 
diverse redenen is gestopt, zegt Van Altena: “Maar over het geheel genomen zijn 
we tevreden met de toename. In Friesland zijn er nu ook vestigingen bijgekomen 
zodat ook in de minder bevolkte regio’s James aanwezig is. Overigens, we 
hoeven niet de grootste keten te worden. Met 125 James-garagebedrijven zijn we 
straks zeer tevreden.”

Dat de merkonafhankelijke keten bij meer partijen op het netvlies staat leidt 
tot resultaat. Leasemaatschappij Alphabet hanteert sinds een jaar een ‘harde 
sturing’ van haar leaseberijders naar James. Een feit om trots op te zijn, vindt 
hij: “Omdat Alphabet natuurlijk is gelieerd aan BMW maar toch kiest voor een 
universele partij, naast de merkdealers. Het heeft te maken met onze service, 
zoals het halen en brengen van de wagen bijvoorbeeld, en het feit dat we goede 
bedrijven hebben waar heel professioneel wordt gewerkt.”
Overigens vallen BMW’s niet onder de afspraken met Alphabet, maar het is een 
teken dat er een transitie in de markt plaatsvindt: “Leasemaatschappijen gaan 

nadrukkelijker sturen op de universele garagebedrijven. De kwaliteit is hoog,  
wij hanteren professionele concepten en de autofabrikanten moeten ons toegang 
geven tot data zodat wij ook zelf de software van de auto kunnen updaten.”
Er is nog een belangrijk element, voegt hij toe: “De service: onze leden zijn 
ondernemers en gemotiveerd. Die doet niet om vijf voor vijf de deur op slot. Als 
iemand een half uurtje later komt om de auto op te halen, blijft hij wachten. Zo 
creëren we berijderstevredenheid en dat is voor leasemaatschappijen belangrijk.”

Naast de zakelijke leasemarkt is het particuliere segment even belangrijk. 
Ook hier gelden de serviceniveaus, op technisch gebied maar zeker in 
communicatie: het persoonlijke contact en het advies worden gewaardeerd, 
weet Van Altena. Die meerwaarde zal belangrijker worden nu er minder 
dealerbedrijven komen. “Als je straks met een beetje pech meer dan een half 
uur of een uur onderweg bent naar je dealer voor een onderhoudsbeurt, is dat 
niet meer prettig. Bovendien bezuinigen de dealerbedrijven, onder andere op 
hun onderdelenmagazijn. Dan is een onderdeel niet voorhanden en kan het maar 
zo zijn dat je auto de volgende dag pas klaar is. Als James zorgen wij juist voor 
een goede logistiek van onderdelen zodat er geen vertragingen optreden, onze 
vestigingen worden 7 á 8 keer per dag beleverd.”

Voor de particuliere markt is de merkonafhankelijke onderhoudsketen zeer 
actief met  Private Lease. “We waren de eerste universele private lease-
specialist van Nederland”, meldt Denis van Altena niet zonder trots: “Bij elke 
James garagebedrijf kun je als particulier een private lease-contract afsluiten.”
De aanleiding ligt voor de hand: “Steeds meer jonge gezinnen en een groeiend 
aantal senioren willen zelf geen auto meer bezitten of er eentje delen. Met 
James Private Lease spelen we in op die groeiende behoefte.”

Het is een signaal van de verdere ambities van James Autoservice om als 
professionele partij in zowel de zakelijke als particuliere markt een rol van 
betekenis te spelen. Ideeën als standaard onderhoudscontracten bij aankoop 
van gebruikte wagens zijn een volgende fase, besluit Denis van Altena: 
“Bij James Autoservice willen we aan kop blijven om zelf de koers te kunnen 
bepalen. En wat heel belangrijk is: we denken niet in wat er niet kan, maar in 
wat er wel kan. En met die opstelling kan het een heel goed jaar worden voor 
onze universele bedrijven!”
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DirectLease opent private leasewinkel,  
Van Mossel grootste dealerholding
Bij DirectLease kunnen klanten sinds halverwege dit jaar hun leaseauto niet 
alleen online bestellen maar ook in de nieuwe vestiging in Hengelo bekijken 
en zelfs direct meenemen. DirectLease is vanaf de start in 2001 de eerste 
aanbieder in Nederland van online autolease. Na de eerste succesvolle 
jaren in Nederland is uitgebreid naar België, later ook naar Duitsland 
en Luxemburg om vervolgens fors door te groeien. Het pand in Hengelo 
wordt gedeeld met het Van Mossel Mega Occasion Centrum. Volgens Aemil 
Schellens, commercieel directeur bij DirectLease, was er een groeiende 
behoefte bij zijn klanten aan persoonlijk advies en het bekijken van de online 
aangeboden auto’s. De klant vindt in de winkel een mix van nieuwe modellen 
en occasions, inclusief elektrische modellen. 

“Als de klant met een loonstrook langskomt, kan hij direct wegrijden in de 
auto van zijn keuze. Dezelfde dag nog!” DirectLease is een van de leaselabels 
van ICLH, naast Van Mossel lease, J&T Autolease, Westlease en Kyotolease. 
Daarnaast zijn er de labels Van Mossel Private Lease en Van Mossel 
Shortlease & Rent. ICLH is weer onderdeel van de Van Mossel Automotive 
Groep, begin juli voor de tweede maal uitgeroepen tot grootste dealerholding 
van Nederland, volgens het dealerholdingonderzoek van AUMACON. Van 
Mossel verkocht vorig jaar 41.276 voertuigen, 32 procent meer dan het jaar 
ervoor. En afgelopen oktober werd Van Mossel ook de grootste in de Benelux 
met de overname van de dealergroepen Fidenco in België en Autopolis 
in Luxemburg. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee organisaties een 
verkoopvolume van zo’n 23.000 auto’s per jaar en 49 ‘voordeuren’. Ook op het 
gebied van bestelwagens en trucks dijt Van Mossel uit: half oktober nam het 
ROGAM Bedrijfswagens en Hogenbirk Bedrijfswagens over.
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Mooie positie MG in groeiende EV markt
Alle seinen staan op groen waar het gaat om een verdere groei van 
de verkoop van EV’s. De zakelijke en particuliere klant voelt meer en 
meer de noodzaak om een bijdrage te leveren aan het reduceren van 
uitstoot. Daarnaast neemt het aanbod aan EV’s toe nu de fabrikanten 
meer en meer fraaie en betaalbare modellen op de markt brengen en 
bovenal is er de stimulans van onze overheid met MIA-subsidies, lagere 
bijtelling, geen BPM en sinds medio 2020 de aankoopsubsidies voor de 
particuliere consument. “Al weet je het maar nooit met onze overheid: al 
te succesvolle maatregelen worden maar zo ingetrokken of aangepast, 
zoals nu met het schrappen van de doorschuifregeling uit de subsidie voor 
particulieren.” Van Mossel en EV zijn inmiddels onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden: de autogroep is sinds eind 2019 de officiële distributeur voor 
Nederland. MG, onderdeel van het enorme Chinese SAIC is een schot 
in de roos, stelt Van Veen. “Veel EV-waar voor je geld en dat maakt MG 
tot hét uitgelezen product in deze moeilijke tijden, denkt Van Veen. “Niet 
alleen voor de zakelijke rijder een interessante auto, maar de afgelopen 
maanden hebben heel veel particulieren de keuze gemaakt om een MG te 
kopen of leasen. Het is een auto voor de goede rekenaars en dat zijn wij 
Nederlanders zeker!  

De Van Mossel Automotive Groep is niet uit het nieuws weg te slaan. Een grote overname in België en Luxemburg en uitbreiding 
van het netwerk in de regio Rotterdam laten zien dat Van Mossel investeert in haar toekomst. Ook de leasedivisie van Van 
Mossel heeft de wind in de zeilen. Ondanks alle effecten van de coronacrisis is Armand van Veen, directeur van International 
Car Lease Holding (ICLH), positief over de ontwikkelingen in 2020: “Natuurlijk worden onze klanten geraakt door de crisis en 
zijn het voor ons ook spannende tijden, maar onze groei zet sterk door”.  Hoe loodst hij de labels DirectLease, J&T Autolease en 
Van Mossel Autolease door de crisis? En zal zakelijke mobiliteit gaan inboeten in het post-corona tijdperk?

ICLH met veel 
klantcontact en 
flexleasecontracten 
de crisis door

“  Trends worden in  
crisistijden versneld  
of opgeruimd!”

Door corona worden er momenteel minder zakelijke kilometers gereden 
dan voorheen. Bij veel organisaties wordt nu ruime ervaring opgedaan met 
thuiswerken. “Maar om nu te zeggen dat zakelijke autolease op zijn retour is en 
dat mobiliteit helemaal op z’n kop gaat, zoals sommige visionairs voorspellen, 
dat geloof ik niet”, aldus Van Veen. “Thuiswerken zal zeker in populariteit 
toenemen en daarmee zal invulling van zakelijke mobiliteit wel veranderen. 
Minder kilometers zijn een reële verwachting, al was het maar omdat Teams en 
Zoom in sommige gevallen efficiënte vervangers zijn van fysieke afspraken met 
bijbehorende reistijd. Maar het is zeker niet altijd passend voor elk bedrijf en een 
volledige werkweek thuiswerken zal niet de praktijk worden. Die voorspellingen 
werden ook tijdens de vorige crisis gedaan en volgens mij is er niet zoveel 
veranderd, we vallen toch ook weer vaak terug op oud en vertrouwd gedrag”.  
De stevige groei van het wagenpark van ICLH in 2020, zowel van zakelijke lease 
als van privélease, toont in ieder geval dat automobiliteit essentieel is en blijft 
voor werkgever, werknemer en consument. Maar welke mobiliteitstrends er 
ook opdoemen, de Van Mossel Automotive Groep en haar autoleasemerken 
hebben anno 2020 zo’n beetje alle mobiliteitssmaken in eigen huis. Dan kun je 
snel schakelen. “Alleen carsharing hebben we niet in eigen huis en dat zullen 
we op korte termijn ook niet krijgen. We krijgen weinig concrete vraag van onze 
klanten. En als dat wel gebeurt, vinden we een sterke aanbieder om dit in te 
vullen of kopen we de technologie in bij partners met expertise en een track 
record op dat vlak”, aldus Van Veen. 

Fietslease
Waar ICLH die vraag van haar klanten wel zag, was op het gebied van fietslease. 
Met de Nederlandse e-bikefabrikant Stella werd begin 2020 een partnership 
aangegaan. “De start was lastig want een nieuw product verkopen doe je het 
eenvoudigst aan tafel en dat was in maart en april niet mogelijk en bovendien 
hadden veel werkgevers wel iets anders aan hun hoofd, maar vanaf mei zijn we 
er goed in geslaagd om fietslease en Stella te verkopen aan onze klanten en hun 
werknemers”.

De trend naar kortere en flexibelere oplossingen is langer aan de gang. De vraag 
naar flexibiliteit is de afgelopen maanden merkbaar sterk toegenomen, ziet de 

leasedirecteur. Leasemaatschappijen blijven traditioneel contracten met looptijd 
van 48 of 60 maanden aanbieden, terwijl de arbeidsmarkt al jaren flexibiliseert.  
“Bij DirectLease zijn we in 2019 begonnen met Flexibele Lease bij Private 
Lease: daar bieden we de mogelijkheid tot kosteloos inleveren van de auto na 
één jaar. Dat was vanaf het begin een populaire optie en in de loop van dit jaar 
hebben we de belangstelling sterk zien toenemen. En op het gebied van zakelijke 
oplossingen hebben we goed naar onze klanten geluisterd en met Flexlease een 
nieuwe dienst in ons pakket. Klanten vinden een nieuwe vierjaarsoplossing soms 
een brug te ver en dat biedt Flexlease de juiste mate van flexibiliteit. In iedere 
crisis geldt: hoe beter en sneller je het bedrijf kunt aanpassen op de wensen van 
je klant, hoe beter. Dat is nu niet anders dan tijdens eerdere crisissen. Gelukkig 
zijn we daar als familiebedrijf erg goed in; we stellen alles in het werk om dicht 
bij onze klant te zijn.”

Business as usual
Heeft ICLH dan maar weinig gemerkt van de coronacrisis? “Natuurlijk hebben 
wij ook te maken gehad met alle effecten en onzekerheden van de crisis”, stelt 
Van Veen. “In maart en april hadden bedrijven en consumenten wel iets anders 
aan hun hoofd dan auto’s kopen en we zagen ook dat onze klanten hun tijdelijke 
shortleaseauto’s massaal bij ons op de stoep gezet hebben. Geen bezoeken meer 
mogelijk aan onze relaties, maar voor ons een reden te meer om alles in het 
werk te stellen om in nauw contact te blijven met onze klanten om te zien hoe 
we ze kunnen helpen. Geen paniek, gewoon een andere vorm van business as 
usual. Niet stoppen met afleveren, onderhouden en repareren van auto’s zoals 
een aantal van onze concurrenten hebben gedaan, maar onze dienstverlening zo 
goed als mogelijk doorzetten.” 

Het lijkt onvermijdelijk dat bedrijven het in 2021 lastig gaan krijgen als de 
overheidsondersteuning ophoudt. “En als dan ook nog de uitgestelde belastingen 
betaald moeten gaan worden, dan zal de liquiditeit van sommige bedrijven zeker 
krap gaan worden. We zijn nog lang niet aan het einde van deze crisis”, aldus Van 
Veen. “Dicht bij onze klanten zijn, goed luisteren en helpen waar mogelijk, dat 
doen we nu en zullen we blijven doen” 

Armand van Veen
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Ondanks alle negatieve berichten van-
uit de branche kent Vakgarage in 2020 
wel een duidelijke groei. De teller 
van de stichting staat op dit moment 
op 335 aangesloten autobedrijven. 
Opvallend is het groeiend aantal 
merkdealers dat kiest voor Vakgarage 
ter aanvulling van hun portfolio. 

Stichting Vakgarage is blij met de groei 
in zowel het aantal Vakgarages als 
de solide groei in omzet. “Ondanks 
de pandemie zien wij tot nu toe op 
landelijk niveau nog geen terugval in de 
omzetcijfers”, zegt Vishal Durgaram, 
voorzitter van Stichting Vakgarage. 
“Dat komt deels omdat wij met ons 
Profesional label voor steeds meer 
leasemaatschappijen en fleetowners 

aan het werk zijn. Dat is een mooie 
basis naast het werk voor particuliere 
klanten. Daarnaast merken we dat 
dealerbedrijven bij Vakgarage willen 
aansluiten om minder afhankelijk te 
zijn van het verkopen van nieuwe auto’s 
en meer aftersaleswerk, dan alleen 
het merkgebonden onderhoud, voor 
de zakelijke markt te kunnen doen. En 
wij zijn natuurlijk blij met de komst van 
dergelijke bedrijven, omdat die al ge-
wend zijn om de zakelijke markt goed 
te kunnen bedienen.”

In totaal zijn ruim 140 Vakgarages ook 
Vakgarage Professional. “Met Vakga-
rage Professional bedient Vakgarage 
de zakelijke markt. Als men kiest om 
Professional te worden, dan zijn er 

extra eisen waar het bedrijf aan moet 
voldoen. Zo moet er een wachtruimte 
zijn, met WiFi, waar men kan wer-
ken tijdens het wachten. Daarnaast 
moet de garage haal- en brengser-
vice leveren en vervangend vervoer 
kunnen aanbieden. Naast natuurlijk 
het perfect nakomen van de afspraken, 
zoals overeengekomen in de SLA’s met 
leasemaatschappijen en fleetowners. 
We zien dat dit voor dealerbedrijven en 
grote autobedrijven eigenlijk vanzelf-
sprekend is”, besluit Vishal Durgaram. 

Opvallend veel merkdealers kiezen voor Vakgarage
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Ontdek de Maxus EV80 en de Maxus eDELIVER 3 op www.maxusmotors.be.

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.maxusmotors.be. Alle specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewĳ zigd worden. Ondernemingsnummer: BE 0430 801 744.

100% 
ELEKTRISCH

100% 
ELEKTRISCH

BATTERIJ 
CAPACITEIT 
35 OF 53 KWH

BATTERIJ 
CAPACITEIT 
56 KWH
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Maxus eDELIVER 3. Maxus EV80.

100% elektrisch. 0 g uitstoot.

11,6 M3
LAAD-
VOLUME

4,8 OF 6,3 M3
LAAD-
VOLUME

950 KG
LAAD-
VERMOGEN

865 TOT 1020 KG
LAAD-
VERMOGEN
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