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Vier scenario’s voor automotive aftersales richting 2025 

In opdracht van BOVAG en RAI Vereniging April 2014 



Leeswijzer 

• Dit rapport heeft ten doel handvatten te geven om na 
te denken over de toekomst en tot concrete 
strategische keuzes te komen. Naast de 
toekomstscenario’s (H2), is er eveneens een 
beschrijving opgenomen van veranderkrachten (H1) 
en zijn er reeds een aantal strategische overwegingen 
geformuleerd (H3). 

• Om effectief gebruik te maken van de informatie uit 
dit rapport willen we u uitdagen om de volgende 
stappen te zetten: 

 

1. Maak een heldere beschrijving van het huidige 
business model van uw bedrijf (zie p. 60). Hoe 
bent u als onderneming uniek en 
onderscheidend voor uw klanten? 

2. Denk na over de implicaties van de vier 
scenario’s voor uw business model (zie p. 61).  
Is uw business model stevig genoeg om in elk 
scenario overeind te blijven? 

3. Denk per scenario na over strategieën om uw 
business model te versterken (p. 62) en 
beoordeel of deze strategieën in elk scenario 
relevant zijn. 

 

 

 

2 

• De aftersales markt is sterk in beweging en alle partijen 
in de automotive sector doen er verstandig aan te 
beoordelen of hun strategie nog valide en 
toekomstbestendig is. 

• In een wereld die sterk verandert en waar veel 
onzekerheden liggen, is het moeilijk om een solide 
strategie te maken. Er is namelijk geen helder beeld van 
hoe de toekomst er exact uit zal zien. 

• Om recht te doen aan de hoge mate van onzekerheid in 
de aftersales markt, is het van belang scenario’s op te 
stellen over de toekomst. Scenario’s zijn geen prognoses 
of voorspellingen, maar kunnen worden getypeerd als 
‘voorstellingen’ van de toekomst. Scenario’s 
verbeelden mogelijke omstandigheden waar bedrijven in 
de toekomst mee te maken krijgen. 

• Scenario’s zijn altijd extreem. Ze verbeelden de ‘hoeken 
van het speelveld’. In dit rapport zijn vier scenario’s 
opgesteld. Door bij het opstellen van uw strategie 
rekening te houden met alle scenario’s, kunt u 
toekomstbestendige keuzes maken. 

• De scenario’s voor de toekomst van de aftersales zijn 
ontworpen om actief aan de slag te gaan. Per scenario 
wordt u uitgedaagd om na te denken over kansen, 
bedreigingen en opties voor uw bedrijf. Vooral de opties 
die in meerdere scenario’s goed uitpakken zijn relevant 
voor uw bedrijf. 

 

• . “Scenario’s zijn geen  voorspellingen. Ze geven een beeld van hoe de toekomst eruit kan zien”. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van BOVAG, RAI Vereniging en Jester Strategy. 



Behoefte aan inzicht toekomst Nederlandse aftersales markt 

Aanleiding 
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Aanleiding 
Zorgen op het vlak van reparatie en onderhoud 
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“Hoe ontwikkelt de 
concurrentie tussen 

verschillende aanbieders van 
aftersales zich?” 

“Welke (nieuwe) partijen 
sturen reparatie & 

onderhoudsvolumes?” 

“Wat is impact van 
techniek?” 

“Welke richting kiezen 
leasemaatschappijen m.b.t. 

aftersales sturing?” 

“Hoe ontwikkelt het 
verdienmodel van 

een aftersales 
aanbieder zich?” 

“Wat is de impact van 
telematica op 

onderhoudssturing?” 

“Hoe ontwikkelen de 
voorkeuren van 

consumenten zich?” 

“In welke mate schaffen 
consumenten zelf 
onderdelen aan?” 



Aanleiding 
Behoefte aan inzicht toekomst aftersales markt… 
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• De Nederlandse aftersales markt staat onder druk en 
dit raakt het verdienmodel van de meeste bedrijven in de 
autosector. 

• Er is sprake van een versnelde daling van aftersales 
volume door een ‘perfect storm’ van ontwikkelingen (zie 
onderstaande figuur): 

• Stijgende onderhoudsintervallen 

• Minder preventief onderhoud 

• Stabilisatie wagenpark 

• Dalend kilometrage 

• Economische onzekerheid 

• Naast volumedruk is er tevens druk op aftersales 
marges als gevolg van zaken als: 

• Toenemende transparantie van onderdelenprijzen en 
uurtarieven als gevolg van onder meer internet 

• Toenemende sturing van ROB-volumes door 
leasemaatschappijen 

• Stijgende concurrentie tussen merkgerelateerde en 
merkonafhankelijke aftersales aanbieders 

 

• Partijen actief in aftersales krijgen niet alleen te maken 
met meer concurrentie en prijsdruk, maar eveneens met 
een aantal fundamentele veranderingen, die een 
blijvende invloed hebben op hun business model. 

• In dit document wordt ingegaan op deze 
veranderkrachten, die variëren van de opkomst van 
intermediairs tot de opkomst van de ‘connected car’.  

• Ook wordt in een aantal scenario’s beschreven hoe de 
aftersales markt er in 2025 uit kan zien en worden 
strategische thema’s geschetst waar bedrijven mee aan 
de slag kunnen gaan. 

• Het initiatief tot deze publicatie is genomen door de 
BOVAG-afdelingen Autodealers en Onafhankelijke 
Autobedrijven en de afdelingen Auto’s en Autovak van 
RAI Vereniging. Beide verenigingen willen leden 
uitdagen om deze publicatie te gebruiken bij het 
ontwikkelen van een toekomstvast business model voor 
hun ondernemingen. 
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Aanleiding 
… en concrete handvatten voor een sterker business model 

• De informatie in deze publicatie heeft ten doel concrete 
handvatten te bieden voor ondernemers bij het 
versterken van hun business model. 

• Door in te gaan op belangrijke veranderkrachten, 
mogelijke toekomstscenario’s en strategische opties, 
wordt gebruikers informatie en inspiratie geboden om 
hun business model robuuster en toekomstvaster te 
maken. 
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• De dalende omzet en marge, de toenemende 
complexiteit van het speelveld en het grote aantal 
fundamentele veranderingen dat op de aftersales markt 
afkomt, vormen voor alle partijen in de sector aanleiding 
om kritisch naar hun business model te kijken. 

• Een business model beschrijft de wijze waarop een 
bedrijf waarde creëert voor klanten en hoe het deze 
waarde weet om te zetten in inkomsten. Een goede 
business model beschrijving specificeert onder meer: 

• Welke klantsegmenten de onderneming bedient 

• Op welk vlak de onderneming uniek en onderscheidend is 

• Hoe klantcontacten worden onderhouden 

• Hoe de fysieke distributie wordt georganiseerd 

• Welke interne activiteiten cruciaal zijn 

• Welke productiemiddelen nodig zijn 

• Welke partnerships van groot belang zijn voor het bedrijf 

• Welke inkomstenbronnen en kosten het bedrijf kent 

• In de figuur is een business model raamwerk opgenomen 
(zie ook pagina 60), waarmee ondernemingen hun eigen 
business model kunnen beschrijven en kunnen bepalen 
waar ze krachtig of juist kwetsbaar zijn. 

 

“Het business model van alle partijen in de aftersales zal er in 2025 volstrekt anders uitzien”. 

Kanalen 
Omzet 

Klantrelaties 

Waarde 
propositie 

Kern 
activiteiten 

Partners 

Bedrijfs- 
middelen 

Kosten 

Klanten 



Aanleiding 
Een rapport van en voor de branche 

• In de inleiding wordt een aantal feiten geschetst over de 
markt van reparatie en onderhoud. 

• In hoofdstuk 1 wordt vervolgens  ingegaan op 14 
belangrijke veranderkrachten die stuk voor stuk veel 
invloed uitoefenen op de sector. Per veranderkracht 
wordt beschreven wat de impact op de aftersales markt 
kan zijn en wordt een aantal strategische suggesties 
gedaan aan bedrijven. Niet alle krachten zijn voor elk 
bedrijf even relevant. U wordt daarom gevraagd de 
meest relevante krachten te selecteren en na te denken 
over de implicaties voor uw bedrijf. 

• Hoofdstuk 2 beschrijft op basis van de meest dominante 
veranderkrachten een viertal toekomstscenario’s. Deze 
scenario’s schetsen ieder een extreem, maar denkbaar 
beeld van hoe de toekomst er uit kan zien. De scenario’s 
zijn bedoeld om een strategisch gesprek te voeren over 
de toekomst en ideeën te genereren voor vernieuwing. 

• Op basis van de veranderkrachten en scenario’s wordt in 
hoofdstuk 3 ingegaan op een aantal strategische 
thema’s die relevant zijn voor partijen. De thema’s zijn 
gegroepeerd rondom een aantal belangrijke 
‘strijdtonelen’ die in de aftersales markt zullen ontstaan. 
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• Dit rapport is tot stand gekomen met behulp van de 
inbreng van een groot aantal deskundigen van binnen en 
buiten de autobranche. Bijlage 1 geeft een overzicht van 
de bij deze publicatie betrokken personen. 

• Om de inhoud van dit rapport samen te stellen is er 
gebruik gemaakt van een groot aantal 
onderzoeksmethoden, zoals desk research (zie bijlage 2), 
interviews met experts, enquêtes  en brainstormsessies. 

• Eveneens is er gebruik gemaakt van verschillende 
bijeenkomsten om de inbreng van de branche te 
optimaliseren. 

• Een klankbordgroep met 15 deskundigen is driemaal bijeen 
gekomen en heeft belangrijke inbreng gegeven op alle 
onderdelen van dit rapport. 

• Een projectgroep bestaande uit een afvaardiging van BOVAG, 
RAI Vereniging en Jester Strategy is verantwoordelijk geweest 
voor de uitvoering van de onderzoeks- en 
analysewerkzaamheden (zie bijlage 3). 

• Een stuurgroep bestaande uit leden en managers van de 
afdelingen Autodealers en Onafhankelijke Autobedrijven van 
BOVAG en Auto’s en Autovak van RAI Vereniging, zijn 
viermaal bijeengekomen om resultaten te beoordelen en te 
verbeteren. 

• Dit document is opgebouwd uit een inleiding en drie 
hoofdstukken met informatie. 

“Door de inbreng van veel partijen is dit rapport is echt van en voor de branche” 



In dit hoofdstuk wordt een aantal feiten geschetst over de markt van reparatie en onderhoud. 

 

Reparatie en onderhoud: de feiten 



Reparatie en onderhoud: de feiten 
De complexiteit van het speelveld neemt toe 
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OEM-branded (OES) VM-branded (OE) 

• De complexiteit van de aftersales 
markt is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. 

• De  concurrentie in de aftersales markt 
is niet alleen verhevigd, maar ook 
veranderd. 

• De concurrentie tussen het merkkanaal 
en het onafhankelijke kanaal is 
toegenomen en heeft geresulteerd in 
nieuwe vormen van samenwerking en 
competitie.  

• Auto-importeurs en 
onderdelenimporteurs ontwikkelen 
labels (merken) en concepten voor 
aangesloten bedrijven. 

• Leasemaatschappijen hebben een 
belangrijke rol opgeëist en beïnvloeden 
de samenstelling van de aftersales 
markt. 

• Binnen elke laag van de aftersales 
markt ontstaan nieuwe vormen van 
samenwerking en competitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De aftersales markt kent een diversiteit aan strijdtonelen, waar het heet aan toe zal gaan”  

Overzicht speelveld aftersales markt* * Zie voor een beschrijving van de 
verschillende marktpartijen bijlage 3.  



Reparatie en onderhoud: de feiten 
Rendement staat onder druk… 
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• Voor de meeste partijen in de autosector is de aftersales 
aan voertuigen sinds jaar en dag de bron van 
rendement.  

• Bij een dealerbedrijf speelt aftersales qua omzet (uren en 
onderdelen) vaak een bescheiden rol (ca. 20%), maar ligt 
het aandeel in de bruto marge veel hoger (>50%). De 
werkplaats financiert met andere woorden de 
showroom. 

• Het aftersales absorptievermogen (de mate waarin de 
winst op de aftersales de totale vaste kosten van het 
dealerbedrijf dekt) daalt de laatste jaren gestaag als 
gevolg van een daling in zowel volume als marge.  

• In 2013 daalde het absorptievermogen van Nederlandse 
dealers verder tot gemiddeld rond de 70%. 

• Wanneer dealerbedrijven niet snijden in hun vaste 
kosten zal het absorptievermogen de komende jaren 
verder dalen, door een structurele druk op volumes 
(minder onderhoud) en marges (prijsdruk).  

• Om te overleven zullen bedrijven een gezond business 
model moeten ontwikkelen, waarin geen sprake is van 
kruissubsidies en elke activiteit (verkoop, aftersales, 
verhuur, etc.) zelfstandig rendeert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De kurk waar het dealerbedrijf op drijft wordt veel kleiner de komende jaren”. 
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Reparatie en onderhoud: de feiten 
… en het is moeilijker om loyaliteit te creëren 
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• Naast een directe bijdrage aan rendement liggen 
aftersales activiteiten ook aan de basis van 
klantloyaliteit. De wijze waarop aftersales partijen 
met hun klanten omgaan (professionaliteit, 
toegankelijkheid, eerlijkheid en authenticiteit), 
bepaalt in belangrijke mate de loyaliteit van 
consumenten, ook bij de aanschaf van een auto. 

• De ontwikkeling van het gemiddelde kilometrage 
van personenauto’s laat sinds 2009 (mede als gevolg 
van de teruggeschroefde APK2-interval voor 
benzineauto’s) een negatieve trend zien, wat een 
direct effect heeft op het aantal 
werkplaatsbezoeken. 

• Daarnaast neemt de gemiddelde 
onderhoudsinterval voor zowel benzine- als 
dieselauto’s toe. Een automobilist heeft gemiddeld 
maar eenmaal per jaar kilometrage-afhankelijk 
onderhoud aan zijn voertuig nodig.  

• Doordat auto’s beter worden en minder onderhoud 
behoeven, wordt aftersales in toenemende mate 
een non-interest product. Marktpartijen zullen 
nieuwe manieren moeten vinden om de klant vast te 
houden. Gemak, toegankelijkheid en transparantie 
vormen belangrijke ingrediënten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In minder dan 2 jaar tijd en bij een gelijk blijvend kilometrage is de aftersales behoefte van ons 
wagenpark gedaald met ruim 10%” 
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Gemiddelde onderhoudsinterval van voertuigen neemt toe 
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Bron: ICDP (2012) 
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(2013) 



Reparatie en onderhoud: de feiten 
Diverse krachten werken in op partijen in de aftersales 
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“Aftersales aanbieders bevinden zich in het oog van de storm. De sector gaat fundamenteel veranderen” 

Aftersales 
aanbieders 

Technologische ontwikkeling 
• Toenemende complexiteit auto’s 

 
• Groeiende impact telematica 

 
• Toename preventieve techniek 

Veranderend gedrag afnemers 
 

• Daling van het aantal nieuw 
verkopen in de afgelopen jaren 
 

• Stabilisatie van wagenpark 
 

• Afname van hoeveelheid gereden 
kilometers 
 

• Downsizing: kleinere auto’s 
vereisen ‘ kleiner’  onderhoud 
 

• Toenemend aandeel zakelijke- en 
fleet-klanten  
 

• Jongeren kijken anders naar 
mobiliteit 
 

• Consument koopt meer ‘incident 
gedreven’:  minder preventief 
onderhoud 
 

• Minder schade als gevolg van 
betere (preventieve) techniek 
 

• Klantbehoeften worden steeds 
geavanceerder 
 
 
 
 

 

Toenemende concurrentie 
 

• (Universele) ketens vergroten hun 
marktaandeel 
 

• Autofabrikanten intensiveren 
gevecht om marktaandeel via inzet 
van ‘tweedelijns’ onderdelen 
 

• Steeds meer invloed uitgeoefend 
door intermediairs 
 

• Onderdelenfabrikanten en 
onderdelenimporteurs proberen 
keten te regisseren. 
 

• Leasemaatschappijen richten zich 
op de particuliere markt 
 
 
 
 
 
 
 

Regulering 
 

• Wetgeving en regulering zullen 
gelijk speelveld eisen 

Bron: BOVAG, RAI Vereniging, Jester Strategy.  



H1. De veranderkrachten 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 14 belangrijke veranderkrachten die stuk voor stuk veel invloed 
uitoefenen op de sector. Per veranderkracht wordt beschreven wat de impact op de aftersales 
markt kan zijn en wordt een aantal strategische suggesties gedaan aan bedrijven. Niet alle 
krachten zijn voor elk bedrijf even relevant. U wordt daarom gevraagd de meest relevante 
krachten te selecteren en na te denken over de implicaties voor uw bedrijf. 

 



Toename sturing 
ROB 

Veranderingen 
aandrijftechnologie 

Opkomst  
‘connected car’  

Opkomst 
intermediairs 

De veranderkrachten 
Aftersales landschap zal fundamenteel veranderen. 
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Van autobezit naar 
autogebruik 

Stijgende behoefte 
gemak eindgebruiker 

Verandering aard en 
complexiteit ROB 

Ontstaan  
gelijk speelveld 
aftersales markt 

Internet volwaardig 
verkoop- en 

distributiekanaal 

Toenemende 
transparantie kosten 

ROB 

Opkomst circulaire 
economie 

Opkomst zelfrijdende 
auto’s 

Opkomst generatie 
Y 

Toenemende 
gedrags-beïnvloeding 

berijder  

In deze sectie zijn 14 belangrijke veranderkrachten toegelicht die de aftersales markt gaan veranderen. De 
krachten zijn bedoeld om te bespreken en na te denken over de implicaties voor uw onderneming. 
Ondernemers wordt gevraagd de krachten die voor hen het meest relevant zijn te selecteren. 

Click op de foto om 
meer leren over de 

veranderkracht 



De veranderkrachten 
Van autobezit naar autogebruik 
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“Een mogelijke rem op de omslag van bezit naar gebruik zijn financieringsperikelen voor auto-
eigenaren” 

Er vindt een verschuiving plaats van autobezit naar autogebruik 

In de maatschappij vindt een verschuiving plaats van een oriëntatie op het bezit van goederen, naar een oriëntatie op het 
gebruik van goederen. Huren, ruilen en delen worden steeds populairder. Het delen van kantoorruimte,  het ruilen van 
woningen, het collectief investeren in energievoorzieningen en het gezamenlijk organiseren van kinderopvang zijn 
ontwikkelingen die in razendsnel tempo om zich heen grijpen. De omslag van bezit naar gebruik is ook merkbaar in de 
autosector. Consumenten kijken in toenemende mate kritisch naar de kosten van autobezit en kennen steeds minder status 
toe aan het eigendom van een auto. Autobezit wordt vaker vervangen door autogebruik, inclusief aanvullende vormen van 
mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, etc.). De consument raakt steeds meer geïnteresseerd in deelauto’s, abonnementen en 
afrekenen per kilometer. De omslag van bezit naar gebruik en van status naar functionaliteit zet naar verwachting door. 
Autofabrikanten en leasemaatschappijen spelen steeds actiever in op deze ontwikkeling en ook grotere dealerholdings 
houden zich minder afzijdig. Het is denkbeeldig dat intermediairs zoals consumentenorganisaties of verzekeraars zich 
zullen richten op vernieuwende mobiliteitspakketten. Een obstakel voor een snelle transitie van bezit naar gebruik zou 
kunnen liggen in financieringsproblematiek bij de partijen die de auto op de balans hebben staan. 
 
 

Impact op aftersales markt 

De omslag van bezit naar gebruik kan gepaard gaan met 
de nodige impact op de aftersales markt. De ingezette  
auto’s blijven namelijk eigendom van bijvoorbeeld 
autofabrikanten, leasemaatschappijen of andere 
financiers. Deze partijen kunnen de gebruiker voor 
reparatie en onderhoud naar aftersales aanbieders sturen. 
Afhankelijk van de eigenaar, zal het reparatie- en 
onderhoudsvolume naar ‘erkende reparateurs’ of 
universele garageketens worden gestuurd. Sommige 
aanbieders zullen het totale volume periodiek veilen om de 
aanbieder met de beste prijs/kwaliteit verhouding te 
selecteren. Doordat onderhoudssturing  hiermee ook in 
het particuliere segment van de markt stijgt, zal dit veel 
invloed hebben op de structuur van de aftersales markt. 
 
 

 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Denk breder dan auto’s alleen en ontwikkel nieuwe 
mobiliteitsoplossingen voor de klant (inclusief andere 
vervoersvormen en inclusief reparatie en onderhoud) 

• Denk niet in transacties (de verkoop van een auto) maar 
in dienstverlening (bijv. abonnementen, afrekenen per 
kilometer). 

• Zoek naar samenwerkingspartners om innovatieve 
oplossingen te bedenken (technologie, financiering, 
overige vervoersvormen, etc.) 

• Spreek met bedrijven in uw regio over hun 
mobiliteitsbehoeften en die van hun  werknemers 

 

 

 

 

Bronnen 

• http://www.fastcompany.com/1747551/sh
aring-economy 

• ICDP, European Aftersales : Challenges, 
Developments and Opportunities (‘13) 

• McKinsey&Company, CARE Project(’08) 
• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit ‘13.’ 
• KPMG (2014),’Global Automotive 

Executive Survey.’  
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De veranderkrachten 
Opkomst van de ‘connected car’ 
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“De ‘connected car’ vergroot mogelijkheden voor sturing door fabrikanten en dynamisch onderhoud door 
leasemaatschappijen” 

Opkomst van de ‘connected car’  

Toekomstige mobiliteit wordt sterk beïnvloed door innovatie, toenemende informatisering van de maatschappij, 24-uurs 
economie, slimme automatiseringsoplossingen en snelle ontwikkelingen binnen de telecom- en telematicasector. Dit in 
combinatie met veranderende consumentenvoorkeuren, biedt autofabrikanten de kans om auto’s nog ‘slimmer’ te maken 
en beter in te spelen op (mogelijke) behoeften van gebruikers. Per oktober 2015 zijn alle voertuigen af-fabriek uitgerust met 
een SIM-kaart, in verband met het verplichte e-call systeem. Hiermee ligt er een basis voor ‘vehicle-to-infrastructure’ en 
‘vehicle-to-vehicle’ communicatie. Deze ontwikkeling stelt gebruikers in staat om real-time informatie uit te wisselen met 
hun voertuig en hun omgeving. Dit biedt kansen voor bedrijven om op een nieuwe wijze te communiceren met gebruikers. 
Partijen zoals autofabrikanten en OEMs (toeleveranciers), banken, verzekeraars, retailers, intermediairs en dienstverleners 
kunnen nieuwe omzetstromen ontwikkelen door unieke diensten of ervaringen te bieden (bijv. in de vorm van Apps). We 
spreken van de opkomst van de ‘connected car’, waarbij nieuwe technologie bijdraagt aan het optimaliseren van  efficiënte 
mobiliteit, verbeterde verkeersveiligheid en het realiseren van unieke gebruikerservaringen. Bestaande fabrikanten, maar 
ook technologieconcerns als Google en Microsoft, hebben goede kaarten om producten hiervoor te ontwikkelen. 

Impact op aftersales markt 

Het gebruik van telematica zet autofabrikanten/dealers  op 
(tijdelijke) voorsprong. Het stelt ze in staat om op afstand 
de status van een auto te lezen en de gebruiker tot actie te 
verleiden alvorens hij/zijn een (potentieel) probleem 
opmerkt.  De ‘connected car’ biedt ook kansen voor 
leasepartijen en verzekeraars om voertuigdata in te zetten 
t.b.v. sturing van hun ROB-stromen, of met op de 
gebruiker aangepaste diensten te komen. De ‘ connected-
car’ biedt aggregators (makelaars die zich tussen gebruiker 
en aftersales aanbieder nestelen) kansen om 
consumenten-apps te ontwikkelen om hun grip op de 
consument te vergroten. De mate waarin voertuig- en 
locatiegebonden informatie vrijelijk toegankelijk is, zal in 
belangrijke mate bepalen welke partijen met succesvolle 
toepassingen de markt zullen veranderen. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zet innovatieve gebruikerstoepassingen in om klanten 
te ontzorgen en hen te verleiden om te kiezen voor een 
specifiek onderhoudsadres. 

• Zoek samenwerking met partners (leasemaatschappijen 
of andere intermediairs) om onderhoud op afstand te 
kunnen uitvoeren. 

• Onderzoek de mogelijkheden om op basis van de 
gegenereerde voertuigdata met een specifieker 
dienstenpakket te komen (differentiatie van tarieven 
voor ROB, actieve coaching op rijstijl e.d.). 

• Ontwikkel samen met relevante (technische en/of 
branchevreemde) partijen innovatieve infotainment 
oplossingen (Apps). 

 

 

Bronnen 

• http://www.cognizant.com/InsightsWhi
tepapers/Exploring-the-Connected-
Car.pdf 

• ICDP, European Aftersales : Challenges, 
Developments and Opportunities (‘13) 

• Agentschap NL/Automotive NL: Final 
report CCC project, 26 maart 2013 

• http://stt.nl/projecten/superintelligent-
vervoer/ 
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“In de meeste sectoren bepalen intermediairs de marktstructuur” 

Opkomst van intermediairs in de aftersales markt 

In veel volwassen markten vervullen intermediairs een belangrijke rol. Intermediairs zijn in de regel partijen die een sterk 
contact met de klant hebben en zodoende in staat zijn een positie te verwerven tussen bedrijven en eindgebruikers. Een 
partij als Bookings.com is bijvoorbeeld een intermediair die klantvraag bundelt en tegen een vergoeding onderbrengt bij 
hotels. In de automotive markt is een aantal traditionele intermediairs aanwezig, zoals leasemaatschappijen en 
verzekeraars. Veel branchevreemde partijen hebben echter interesse getoond, of zetten eerste stappen, om toe te treden 
tot de markt. Mogelijke toetreders variëren van partijen als media- en reclamepartijen zoals Groupon, Carsom en Zoover tot 
consumentenorganisaties als ANWB en wellicht de Consumentenbond. Ook bestaande partijen met klantcontact, zoals 
leasemaatschappijen en verzekeraars, zien kansen in het verder opbouwen van hun intermediairsfunctie op basis van hun 
sterke databases met klantgegevens. Technologische ontwikkelingen, zoals  toegang tot voertuig- en locatiegegevens 
(‘connected car’) en toegenomen transparantie op het vlak van prijzen/ kosten van aftersales vergroten de kansen van 
intermediairs. Sommige intermediairs zullen zich richten op specifieke onderhoudswerkzaamheden, terwijl anderen 
proberen te bemiddelen in volledige onderhouds- of mobiliteitsproducten. 

Impact op aftersales markt 

De opkomst van intermediairs (ook wel aggregators 
genoemd) binnen de aftersales heeft veel impact op 
bestaande marktpartijen. Intermediairs nemen feitelijk het 
klantcontact over en kunnen daarmee tot op zekere 
hoogte bepalen waar de klant zijn/haar voertuig laat 
repareren en onderhouden. Intermediairs zullen een 
(vaste) vergoeding of marge in rekening brengen voor hun 
werkzaamheden en profiteren hiermee van inefficiëntie in 
de keten.  Intermediairs zullen er hoogstwaarschijnlijk toe 
over gaan om scherpe afspraken te maken en ROB-volume 
te veilen aan marktpartijen. Het gevolg van deze 
ontwikkeling is niet alleen meer concurrentie op de markt, 
maar tevens een toename in prijstransparantie en 
daarmee prijsdruk. Dit laatste geldt zowel voor onderdelen 
als uren. 
 

 
  

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zet in op kostenreductie en transparantie om de 
toetredingsdrempels voor intermediairs te verhogen. 

• Werk samen met kwalitatief hoogwaardige 
intermediaire partijen die een goede prijs/kwaliteit 
verhouding van aftersales nastreven. 

• Ontwikkel eigen internetconcepten en webshops om 
klanten te bedienen, vraag te bundelen en te sturen. 

• Creëer of verenig je in verbanden die in staat zijn om 
landelijk aanspraak maken op gestuurd onderhoud. 

• Vergroot de toegankelijkheid van je bedrijf door goede 
informatievoorziening en klantgerichte toepassingen als 
planningsmodules en betaalmodules te ontwikkelen. 

Bronnen 

• McKinsey&Company, CARE 
Project(’08) 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit‘13.’ 
• Diverse interviews 
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“Nederlandse leasemaatschappijen sturen veel minder dan Britse leasemaatschappijen”  

Sterke toename in sturing reparatie en onderhoud 

Traditioneel zijn het met name de leasemaatschappijen en verzekeraars die schade- en ROB-volumes, op basis van 
contracten, sturen naar geselecteerde samenwerkingspartners. Ongeveer 20% van het totale ROB-volume wordt op dit 
moment gestuurd, maar dit percentage zal volgens recente schattingen in de toekomst verder stijgen tot zo’n 60%. 
Ontwikkelingen op het vlak van telematica zijn nuttig voor leasemaatschappijen. Steeds vaker zullen leasemaatschappijen 
met hun aftersales partners afspraken maken over vaste onderhoudskosten per voertuig of kilometer. Naast een toename 
van gestuurd volume per voertuig zal ook het aantal voertuigen waarvan het onderhoud wordt gestuurd stijgen. Dit is met 
name het gevolg van de verwachte groei van nieuwe proposities zoals privélease of car sharing en de verwachting dat 
leasemaatschappijen de markt betreden met onderhoudscontracten voor particulieren. Niet alleen leasemaatschappijen 
vergroten met hun bestaande en nieuwe producten de omvang van de gestuurde onderhoud- en reparatiestroom. Ook 
intermediairs die klantvraag proberen te bundelen en partijen die met behulp van de ‘connected car’ (zie aparte 
beschrijvingen) dichter bij de klant komen te staan, zullen met nieuwe producten en diensten een toename in de sturing en 
reparatie van onderhoud bewerkstelligen. 

Impact op aftersales markt 

De toename in sturing in reparatie, onderhoud, banden en 
schade heeft een grote impact op de bestaande 
branchestructuur. Als gevolg van deze toename in sturing 
zal het voor aftersales bedrijven in toenemende mate van 
belang worden om zich aan te sluiten bij een netwerk of 
organisatie die aanspraak kan maken op de gestuurde 
ROB-of schadestroom om zo voldoende werkorders te 
blijven ontvangen. De toename in sturing heeft daarmee 
een positief effect op ketenvorming en multimerk 
onderhoud. Grote stuurders van schade en ROB zullen de 
voorkeur hebben om samen te werken met een beperkt 
aantal professionele netwerken die landelijk een aftersales 
oplossing voor alle merken kunnen bieden, risico kunnen 
overnemen en administratieve handelingen kunnen 
beperken. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zoek aansluiting bij netwerken die aanspraak maken 
op gestuurd volume. 

• Creëer landelijk dekkende multimerk 
aftersales- oplossingen door de samenwerking tussen 
merken te intensiveren. 

• Neem risico weg bij sturende partijen (neem 
onderhoud aan tegen vaste vergoeding per auto/km) en 
lever een constante kwaliteit (maak dit zichtbaar). 

• Maak klanttevredenheid/toegevoegde waarde 
zichtbaar om toegevoegde waarde te communiceren. 

• Werk strategisch samen met leasemaatschappijen/ 
verzekeraars, bijv.  in het verbeteren van 
werkplanning/en het creëren van leads. 

Bronnen 

• ICDP, European Aftersales : Challenges, 
Developments and Opportunities (‘13) 

• McKinsey&Company, CARE 
Project(’08) 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
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“Technologische doorbraken kunnen aandrijftechnologie snel en sterk veranderen”. 

Veranderingen op het vlak van aandrijftechnologie 

De mobiliteitssector dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde reductie van de uitstoot van CO2 en NOx, 
door conventionele technieken schoner en efficiënter te maken en alternatieve aandrijftechnieken te ontwikkelen. 
Stimulans voor de verdere verduurzaming van de traditionele verbrandingsmotoren vormen de Europese emissienormen 
die voortdurend verder worden aangescherpt (‘Euro6’ per 31/12/2013). De blijvende focus van overheden op verduurzaming 
maakt dat autofabrikanten een belangrijk concurrentievoordeel kunnen realiseren door in te zetten op nieuwe schone en 
efficiënte aandrijftechnologieën. Op het vlak van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur wordt de komende jaren 
sterk geïnvesteerd. Experts verschillen echter van mening over de snelheid waarmee de batterijtechnologie zich gaat 
ontwikkelen. Bovendien is de elektrische auto zonder stimulering en subsidies nog nauwelijks rendabel. Ook op het 
ontwikkelen van alternatieve technologieën, zoals waterstofvoertuigen, en het verbeteren van biobrandstoffen zal de 
komende tijd nog worden ingezet. De veranderingen op het vlak van aandrijftechnologie zullen een groot effect hebben op 
de branche. De snelheid van verandering is echter afhankelijk van zaken als technologische doorbraken en (consistent) 
overheidsgedrag. 
 

Impact op aftersales markt 

De impact die de opkomst van alternatieve 
aandrijftechnologie op de aftersales markt heeft, hangt 
sterk af van de snelheid waarmee alternatief aangedreven 
voertuigen de markt veroveren. Wanneer elektrische 
voertuigen, bijv. in stedelijke gebieden, dominanter 
worden, dan zal dit uiteraard veel invloed hebben op zowel 
het volume als het type werk dat als gevolg van deze groei 
in het aftersales kanaal wordt aangeboden. Aangezien 
elektrische voertuigen minder slijtagedelen bevatten en 
vanwege de elektrische aandrijving minder onderhoud 
nodig zullen hebben, zal een toename van elektrische 
voertuigen op de weg een negatief gevolg hebben voor de 
aftersales volumes. Daarnaast vergt het onderhoud van 
een elektrisch voertuig andere (elektrotechnische) kennis 
en vaardigheden van monteurs. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Ontwikkel nieuwe producten op het gebied van 
elektrisch vervoer. 

• Adviseer fleetowners of vergroening wagenpark. 

• Ontwikkel nieuwe diensten rondom elektrisch vervoer 
(bijv. laadinfrastructuur, car share initiatieven voor 
zakelijke (fleet)klanten, informatieve apps, etc.). 

•  Ontwikkel groene (privé-)leaseproducten. 

• Investeer in kennis en opleiding van monteurs  
(met name elektrotechnische kennis). 

• Zoek actief de samenwerking met andere 
belanghebbenden op het gebied van elektrisch vervoer, 
zoals elektriciteitsaanbieders, netbeheerders, ICT-
partijen en dergelijke. 

 

Bronnen 

• Agentschap NL, Cijfers EV, nov 2013 
• SEW Eurodrive/ Vector aandrijftechniek 

‘Aandrijftechnologie: een wereld van 
ontwikkelingen’ (2011) 

• McKinsey&Company, CARE Project(’08) 
• http://stt.nl/projecten/superintelligent-ver

voer/ 
• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit ‘13.’ 
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“Aftersales partijen moeten in de toekomst vooral ICT-ers rekruteren”. 

Verandering aard en complexiteit reparaties en onderhoud 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materiaalkunde en ontwikkelingen op het vlak van voertuigtechnologie 
veranderen de aard en complexiteit van reparaties en onderhoudswerk. Auto’s worden steeds geavanceerder en complexer 
als gevolg van meer en meer verwevenheid tussen mechanica en elektronica. Met de intreding en snelle doorontwikkeling 
van elektronica in auto’s wordt de toegang tot de technische informatie van en over voertuigen steeds belangrijker voor het 
succesvol kunnen uitvoeren van onderhoud en reparaties. Via de standaard diagnoseapparatuur kunnen universele ketens 
en garagebedrijven de meeste berichten interpreteren, maar met name voor de meer specialistische werkzaamheden is de 
toegang tot technische informatie buiten het merkkanaal vaak niet optimaal. Daar komt bij dat met de opkomst van  
telematica er een markt zal ontstaan die ‘remote diagnostics’ en eventueel reparatie op afstand (voor eenvoudige 
elektronische problemen) mogelijk maakt. Het spreekt voor zich dat een optimale toegang tot het voertuig (met 
bijbehorende data), evenals de beschikbaarheid van de noodzakelijke technische kennis, een belangrijke voorwaarde voor 
succes is. Daarbij is het van groot belang monteurs te scholen op het vlak van diagnosetechniek, informatietechnologie en 
omgang met nieuwe hoogwaardige materialen. 
 
 

Impact op aftersales markt 

De veranderende aard en complexiteit van reparaties en 
onderhoud vergt andere kennis en vaardigheden van 
monteurs. Door de snelheid van deze ontwikkeling 
ontstaat het risico op een mismatch (kwalitatief) tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.  Bedrijven zullen 
actief hun opleidingsbehoefte moeten blijven invullen om 
zichzelf in staat te stellen onderhoud en reparatie uit te 
voeren. Voor veel zelfstandige universele garagebedrijven 
loont het om zich aan te sluiten bij ketens of 
garageconcepten en zo toegang tot de gewenste 
informatie en apparatuur te verzekeren. De veranderende 
aard en toename in complexiteit van reparaties en 
onderhoud biedt overigens ook ruimte voor enkele niche-
partijen om zich actief te specialiseren op specifiekere 
reparaties, diagnoses of merken. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Investeer in de juiste ICT, kennis en vaardigheden om 
op die manier ‘relevant’  te blijven. 

• Waarborg toegang tot technische informatie, 
voertuiginformatie en diagnose apparatuur. 

• Investeer in kennis van nieuwe materialen en 
schadehersteltechnieken. 

• Overweeg de inzet van  mobiele diagnosediensten, om 
monteurs te ondersteunen bij complexe storingen en 
reparaties. 

• Rekruteer medewerkers met een sterke achtergrond in 
ICT. 

 

Bronnen 

• ICDP, European Aftersales : Challenges, 
Developments and Opportunities (‘13) 

• BOVAG-RAI After Sales Monitor, 26 april 
2013 

• RAI Vereniging, Presentatie Ledendag 
2013 

• McKinsey&Company, CARE Project(’08) 
• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit ‘13.’ 
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“Online interactie met de klant dient te compenseren voor een daling van fysiek contact.” 

Internet als volwaardig verkoop- en distributiekanaal 

Het internet wordt in veel sectoren steeds meer ingezet als volwaardig verkoop- en distributiekanaal. Internetbestedingen 
zullen ook de komende jaren exponentieel toenemen en de toegevoegde waarde die internetpartijen zullen bieden, zal 
stijgen (bijv. online kleding passen, kapsel beoordelen, in auto rijden). In de automotive aftersales markt zal de rol van 
internet zeer dominant worden. Consumenten binnen de aftersales markt willen transparantie en gemak. De huidige 
mogelijkheden van sommige partijen om afspraken voor onderhoud, specifieke reparaties of een bandenwissel exact online 
te plannen en te betalen worden zeer goed ontvangen. Bestaande partijen zullen internet-only formules ontwikkelen, maar 
ook branchevreemde partijen zullen hun rol opeisen. Consumentenorganisaties zoals de ANWB en de Consumentenbond 
zullen minimaal de transparantie in de markt verhogen door allerhande vergelijkingssites. De kans dat dergelijke partijen 
tevens actief gaan bemiddelen in de aanschaf van onderhoud is zeer groot. Ook op het vlak van onderdelendistributie is de 
kans groot dat er concurrentie ontstaat voor de huidige webshops van fabrikanten en grossiers. Partijen als Bol.com of 
Amazon willen graag uitbreiden naar de markt van auto-onderdelen. Internet biedt bovendien de mogelijkheid voor 
consumenten om vraag te bundelen (inkoopcollectief) en voor bedrijven om capaciteit te veilen. 
 

Impact op aftersales markt 

De ontwikkeling van het internet als volwaardig 
aankoop- en distributiekanaal voor aftersales diensten 
draagt bij aan een sterk toegenomen transparantie. Het 
biedt daarnaast de consument een stuk gemak, doordat 
aanbieders goed kunnen worden vergeleken. Voor 
aftersales partijen ligt de uitdaging in het ontwikkelen van 
een superieure internet aanwezigheid. Het fysieke contact 
met de consument zal afnemen en hiervoor dient online te 
worden gecompenseerd. De branche heeft goede kansen 
om ook online een goede verstandhouding te koesteren 
met de consument, maar er liggen de nodige kapers op de 
kust. Intermediairs met krachtige databases en 
klantcontacten, kunnen bij toetreding tot de automotive 
aftersales markt het speelveld danig opschudden. 
 

 
  

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zie het internet als volwaardig verkoop- en 
distributiekanaal en niet als een extra kanaal. 

• Denk actief na over een integrale ‘bricks and clicks’  
strategie. Start met internet en denk na over de 
implicaties voor verkoop- en aftersales vestigingen. 

• Ontwikkel planningsmodules met internet-koppeling en 
betaalmodules.  

• Zet online tariefdifferentiatie in om 
werkplaatsbezetting te optimaliseren 

• Maak het aftersales product tastbaar door middel van 
digitale werkplaats en het volgbaar maken van het 
reparatieproces. 

 

 

Bronnen 

• ICDP, European Aftersales : Challenges, 
Developments and Opportunities (‘13) 

• McKinsey&Company, CARE 
Project(’08) 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 
‘13.’ 

• KPMG (2014),’Global Automotive 
Executive Survey.’  
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“Toenemende transparantie  legt verdere druk op het verdienmodel van aftersales partijen”. 

Toenemende transparantie kosten ROB 

De kosten van reparaties, onderhoud en banden (ROB) zijn de afgelopen jaren veel transparanter geworden als gevolg van 
onder meer de opkomst van (prijs)vergelijkingssites, webshops en transparante producten zoals pakketprijzen. 
Transparantie heeft geleid tot meer concurrentie en het naar elkaar toe bewegen van prijzen in het merkkanaal en het 
onafhankelijke kanaal. De transparantie zal de komende jaren sterk toenemen. Hoewel transparantie goede mogelijkheden 
geeft om kwaliteit zichtbaar te maken, legt het de komende jaren een verdere druk op het verdienmodel van partijen in de 
aftersales markt. De consument, collectieven of intermediairs ontrafelen het aftersales product en vergelijken aanbieders 
op uurtarieven, onderdelenprijzen, aanvullende dienstverlening en dergelijke. Kruissubsidiëring van activiteiten is in de 
toekomst nauwelijks meer mogelijk. Een voordeel van transparantie is dat bedrijven die een goede 
prijs/kwaliteitverhouding bieden en interessante proposities (zoals onderhoudscontracten) aanbrengen, snel herkend 
worden. Het is niet ondenkbaar dat verder toenemende transparantie zal leiden tot nieuwe vormen van samenwerking 
tussen autobedrijven. Intermediairs kunnen door het inzicht in prijs en prestatie gemakkelijk hun eigen aftersales 
netwerken formeren, zonder tussenkomst van bestaande netwerken, formules of concepten. 

Impact op aftersales markt 

De toename in transparantie leidt in de eerste plaats tot 
prijsharmonisatie tussen werkplaatsen van dealers en 
universele bedrijven. Daarnaast vormt transparantie de 
aanzet tot nieuwe samenwerkingsmodellen. De markt 
wordt overzichtelijk. Nieuwe intermediaire toetreders 
kunnen hun partners zelf selecteren. 
Onderdelenwebshops kunnen een netwerk van fitters 
samenstellen en consumentenorganisaties kunnen 
commerciële afspraken maken met partijen die regionaal 
tot de best presterende onderhoudsadressen behoren. 
Transparantie is goed nieuws voor sterke bedrijven en 
slecht nieuws voor zwakkere broeders. Het kan de 
rationalisatie in de sector versnellen, maar ook veel 
potentie hebben voor de partijen die overblijven.  

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Draag bij aan het realiseren van transparantie, maar 
maak ook kwaliteit transparant. 

• Bouw dienstverlening modulair op en beprijs het in 
verschillende pakketten. 

• Zorg dat alle onderdelen van uw bedrijf op eigen 
benen kunnen staan en er geen kruissubsidie aan te pas 
hoeft te komen. 

• Ontwikkel eigen onderhoudscontracten om het aantal 
transactiemomenten te verkleinen. 

• Reduceer indirecte kosten.  

• Optimaliseer bezettingsgraad met behulp van 
tariefdifferentiatie (Easy Jet model). 

 

 

Bronnen 

• BOVAG-RAI After Sales Monitor, 26 
april 2013 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
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“Eerst maten we klanttevredenheid, toen loyaliteit en nu ‘gemak’”  

Stijgende behoefte gemak eindgebruiker 

Een goede prijs en betrouwbare dienstverlening vormen niet langer de onderscheidende factoren op de aftersales markt, 
maar worden beschouwd als basisvoorwaarden. Consumenten zijn in toenemende mate op zoek naar gemak, 
toegankelijkheid en voorspelbaarheid, los van het feit of ze een prijskoper zijn of niet. Partijen die zich consistent richten op 
klantgemak en dit niet alleen communiceren, maar ook integraal hebben verwerkt in hun producten en dienstenportfolio 
hebben goede kaarten. Niet alleen bij de groeiende groep kapitaalkrachtige ouderen, maar vooral ook bij de generatie Y, 
die naast gemak op zoek is naar voorspelbaarheid en eerlijkheid, wordt dit belangrijker. Een aantal bedrijven speelt hier 
slim op in door het bieden van onderhoudscontracten, verlengde garanties en vaste prijzen voor ROB (eventueel met 
(internet)betaling vooraf). Ook het bieden van gemak in de vorm van planningsmodules die de consument zelf via het 
internet kan invullen en wijzigen op basis van zijn eigen agenda, dragen bij aan de gemaksbeleving. Tot slot worden ook de 
authenticiteit en eerlijkheid van het personeel in toenemende mate gewaardeerd. De klant wil graag vooraf weten wat er 
bij een eventueel volgend onderhoudsbeurt aan zit te komen en wil mee kunnen beslissen over de noodzaak om bepaalde 
onderdelen te vervangen of te reviseren. 

Impact op aftersales markt 

De stijgende behoefte aan gemak bij de eindgebruiker 
zorgt ervoor dat een optimale klantbehandeling (en 
beleving), evenals het bieden van een sterk op gemak, 
toegankelijkheid en voorspelbaarheid gericht product- en 
dienstenaanbod, scoort. Het internet neemt daarbij steeds 
vaker een centrale rol in. Consumenten vergelijken ROB-
aanbieders en willen zelf hun afspraak via een planmodule 
op de website van de dienstverlener kunnen plannen en 
tevens (op voorhand) betalen, zodat verrassingen worden 
voorkomen. Wanneer een afspraak is gemaakt, scoren 
zaken als een haal- en brengservice, gemak van een goede 
wachtruimte/ werkplek en duidelijke informatie-
voorziening hoog. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Maak aftersales transparant, bijvoorbeeld via 
snelaanname (samen met de klant) of rechtstreeks 
contact met de monteur. 

• Bied gemak in de vorm van een haal- en brengservice, 
of onderhoud/reparatie op locatie als dat mogelijk is. 

• Bied goede faciliteiten (wachtruimte/ werkplek met 
WiFi) voor klanten die even moeten wachten. 

• Zorg voor een superieure internet ‘presence’ (planning/ 
vergelijking en betaling) en maak gebruik van 
klantgerichte apps om met de klant te communiceren. 

• Zorg voor goede CRM-ondersteuning. Ken het voertuig, 
zodat de klant precies kan worden geïnformeerd over 
toekomstige behoeften/ noodzakelijke reparaties. 

 

Bronnen 

• http://stt.nl/projecten/superintelligent-v
ervoer/ 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
• KPMG (2014),’Global Automotive 

Executive Survey.’  
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“Bij een ‘level  playing field’ in de markt is elke sterke partij gebaat.” 

Ontstaan van gelijk speelveld  in de aftersales markt 

Een gelijk speelveld in de aftersales markt, betekent gelijke omstandigheden voor alle partijen. Block Exemption (461/201) 
die toeziet op de concurrentie op het gebied van reparatie en onderhoud en de veranderende machtsbalans tussen 
autofabrikanten (VMs) en toeleveranciers (OEMs), probeert de toegang tot technische informatie en diagnose-apparatuur 
voor niet-merkgerelateerde partijen te garanderen. Goede toegang voor merkonafhankelijke partijen is een belangrijke 
voorwaarde voor gezonde concurrentieverhoudingen in de aftersales markt voor jongere voertuigen. Snelle en efficiënte 
toegang tot informatie blijft een knelpunt en vanuit veiligheidsoverwegingen proberen fabrikanten toegang tot sommige 
voertuigdata te beperken. Leasemaatschappijen die -in het belang van een competitieve sector- de laatste jaren meer 
volume naar merkonafhankelijke partijen sturen, lopen regelmatig tegen kwaliteitsissues aan. Het is de vraag in welke mate 
er de komende jaren een gelijk speelveld zal ontstaan. Enerzijds heeft de Europese Commissie gezonde 
concurrentieverhoudingen hoog in het vaandel staan en is ze niet terughoudend in het beboeten van overtreders. 
Anderzijds wordt de auto steeds complexer (zelfrijdend, connected) en zal de kennisvoorsprong van merkgerelateerde 
reparateurs kunnen toenemen. 

Impact op aftersales markt 

Het ontstaan van een gelijk speelveld in de Nederlandse 
aftersales markt vormt een belangrijke impuls voor de 
concurrentiepositie van merkonafhankelijke herstellers. 
Universele ketens kunnen bij een goede toegang tot 
voertuiginformatie, technische informatie en diagnose-
apparatuur makkelijker jonge voertuigen onderhouden en 
aanspraak maken op gestuurd onderhoud van 
(bijvoorbeeld) leasemaatschappijen. Door deze 
ontwikkeling zal de concurrentie tussen merkgerelateerde 
en merkonafhankelijke partijen ook op het vlak van oudere 
bouwjaren verder toenemen en zullen beide bloedgroepen 
qua profiel en klantenportefeuille meer naar elkaar 
toegroeien. 
 
  

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zet in op een ‘level playing field’ om gezonde 
concurrentieverhoudingen te creëren. 

• Verbeter samenwerking tussen merkgerelateerde en 
merkonafhankelijke partijen om de klant optimale 
toegevoegde waarde te bieden. 

• Kies positie in Brusselse ‘right to connect’ lobby. 

• Garandeer open toegang tot voertuig- en 
locatiegegevens om klantgerichte toepassingen te 
kunnen ontwikkelen. 

• Specialiseer in merk of activiteit om toegevoegde 
waarde te leveren in de markt. 

• Ontwikkel goede merkonafhankelijk catalogi en 
portals. 

Bronnen 

• EU (2012) CARS 2020: Actieplan voor 
een concurrerende en duurzame 
Europese automobielindustrie  

• Houthoff Buruma (2010),’Update: De 
nieuwe mededingingsregels voor de 
automotive sector per 1 junin 2010.’ 

• McKinsey&Company, CARE 
Project(’08) 
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“De opkomst van de zelfrijdende auto leidt tot een transformatie van het begrip automobiliteit” 

Opkomst van zelfrijdende auto’s 

Ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s gaan snel. Wellicht sneller dan de regelgeving (aansprakelijkheid, 
etc.) kan bijbenen. Google introduceert de komende jaren de eerste volledig zelfrijdende auto’s. De eerste prototypes 
worden op dit moment al getest in Californië (VS) op de openbare weg. Maar ook traditionele autofabrikanten, waaronder 
Nissan, kondigen aan per 2020 auto’s uit te rusten met een optie ‘zelfbesturing’. Zelfrijdende auto’s zijn dataverwerkende 
machines die met behulp van continue berekeningen en voortdurende input van andere infrastructurele objecten, zoals 
verkeerslichten (machine-to-machine communicatie), de weg vinden. Daarbij genereren ze een stroom van data over het 
eigen gebruik, zodat elke volgende rit, vlotter, veiliger en zuiniger kan. Het spreekt voor zich dat de denkkracht van deze 
voertuigen ook ingezet zal worden om de service en het onderhoud aan deze voertuigen (die overigens sterk verschillen van 
conventionele voertuigen) optimaal te laten verlopen, waarbij de bezitter van de zelfrijdende voertuigen de ROB (letterlijk) 
zal kunnen sturen naar voorgedefinieerde partijen. Zelfrijdende auto’s zullen veel minder schade veroorzaken. Met de 
opkomst van de zelfrijdende auto zal automobiliteit een andere lading krijgen en zullen nieuwe concepten (car sharing) in 
een stroomversnelling komen. 

 

Impact op aftersales markt 

Zelfrijdende auto’s zullen volledig andere functionele 
eigenschappen hebben dan de bestaande auto’s die we 
kennen. Daarnaast is de elektronica en software in de 
zelfsturende voertuigen alomtegenwoordig, wat het 
karakter van de aftersales aan zo’n voertuig sterk zal 
beïnvloeden. De opkomst van zelfrijdende auto’s zal 
overigens ook de omslag van het bezitten van een auto 
naar het gebruiken van een auto verder versnellen. Vanuit 
aansprakelijkheidsperspectief zullen autofabrikanten 
auto’s willen blijven bezitten. Ook de consument zal 
sneller geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld deelconcepten. 
De combinatie van een concentratie van eigendom en het 
autonome karakter van het voertuig zal leiden tot een 
sterk gestuurde onderhoud- en reparatiestroom. 
  

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zorg voor goed geschoolde en technologisch 
onderlegde medewerkers. 

• Organiseer je in de juiste netwerken om toegang te 
houden tot gestuurd onderhoud. 

• Leg contact met nieuwe technologische toetreders 
zonder ontwikkeld aftersales netwerk. 

• Centraliseer aftersales werkzaamheden (voor 
meerdere merken) op een centrale locatie om kosten te 
drukken en meerdere partijen te kunnen bedienen. 

• Maak goede afspraken over toegang tot 
voertuiginformatie en diagnoseapparatuur. 

 

Bronnen 

• Agentschap NL/Automotive NL: Final 
report CCC project, 26 maart 2013 

• http://stt.nl/projecten/superintelligent-
vervoer/ 

• Planbureau voor de leefomgeving 
(2013),’Big Data, Different City.’  

• KPMG (2014),’Global Automotive 
Executive Survey.’  
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“De generatie Y hanteert een volledig andere definitie van loyaliteit dan eerdere generaties”. 

De opkomst van generatie Y 

De invloed van generatie Y, geboren tussen 1981 en 2002, op de aftersales markt neemt de komende jaren verder toe. Deze 
generatie is mondiger en beter geïnformeerd dan de voorgaande generaties en zal daarom andere eisen stellen aan 
reparatie, service en onderhoud van hun auto’s, zowel vanuit de positie van particuliere als zakelijke rijder. Een belangrijk 
kenmerk van deze opkomende generatie is dat zij hun auto in de meeste gevallen niet langer zien als statusobject (wat 
bijvoorbeeld in de babyboom generatie nog wel sterk het geval is), maar als gebruiksobject, die hen van A naar B dient te 
vervoeren zonder zorgen en met het nodige comfort. Daarnaast is generatie Y een kostenbewuste generatie en is zij 
minder dan andere generaties bereid actief en preventief onderhoud plegen aan een voertuig. Sterker nog: ze hebben in 
veel gevallen nog nooit gehoord van een ‘ onderhoudsboekje’. Ook is deze generatie, die veelal beide werken en de 
kinderen naar een opvangadres brengen, erg gevoelig voor gemak. Hun loyaliteit wordt dan ook met name bepaald door 
zaken als gemak, voorspelbaarheid en eerlijkheid/transparantie. Omdat deze generatie is opgegroeid met het internet, is zij 
erg goed geïnformeerd en maakt zij volop gebruik van het internet als aan- en verkoopkanaal (ook voor aftersales). 
Daarnaast schroomt generatie-Y niet om positieve en negatieve ervaringen breed uit te meten op diverse social media.  

Impact op aftersales markt 

De opkomst van generatie Y vertaalt zich in een 
verandering in het consumentengedrag binnen een deel 
van de doelgroep in de aftersales markt. Deze generatie 
communiceert graag volledig via het internet op een 
moment dat zij zelf kiest. Generatie Y is niet 
geïnteresseerd in het bezoek aan de werkplaats, maar 
kiest voor gemak en is daarom erg gevoelig voor zaken als 
haal-en-breng service. Voor de klanten van generatie Y die 
wel hun auto zelf brengen is een goede ‘werkplek’ met 
toegang tot het internet van groot belang.  Preventief 
onderhoud, of onderhoud ‘volgens het boekje’  zijn geen 
begrippen waar deze generatie mee is opgegroeid. Naast 
gemak kiezen zij voor voorspelbare en eerlijke producten 
en diensten, waardoor onderhoudsabonnementen en  
privélease bij deze generatie in de smaak vallen. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Zorg voor een optimale internet presence, goede 
vindbaarheid en eerlijke reviews (maak kwaliteit 
transparant). 

• Vergroot toegankelijkheid/gemak van aftersales door 
goede online planningsmodules, betaalmogelijkheden 
en heldere productinformatie 

• Zet social media in om uw diensten aan te prijzen en 
reviews en feedback te ontvangen. Actief zijn op social 
media zorgt voor een betere toegankelijkheid. 

• Ontwikkel  goede en efficiënte mobiliteitsproducten, 
zoals abonnementen. Denk breder dan alleen auto’s en 
werk samen met andere aanbieders van mobiliteit. 

• Zet direct aftersales personeel meer in voor 
communicatie met de klant (toelichting, advies, etc.). 

Bronnen 

• Sociaal Cultureel Planbureau 
(2010),’Wisseling van de wacht: 
generaties in Nederland.’ 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
• Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(2013),’  
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“De ‘connected car’ gaat de invloed van rijgedrag op kosten van aftersales feilloos inzichtelijk maken”. 

Impact op aftersales markt 

De toenemende gedragsbeïnvloeding van berijders kan de 
nodige gevolgen voor de aftersales markt hebben. Zo kan 
een direct inzicht in de kosten van het eigen rijgedrag  
bestuurders tot rationeler gedrag brengen. Dit kan ook de 
nodige impact hebben op schadevolume en ROB-volume. 
Zuiniger rijden leidt niet alleen tot een lager 
brandstofverbruik, maar ook tot minder ongelukken en 
minder slijtage. Rationeler en bewuster gedrag door de 
consument biedt evenwel ook de nodige kansen voor de 
aftersales markt. Nuttige apps die voertuiggegevens 
ontsluiten, kunnen in een consumentenbehoefte voorzien 
en ook transparante mobiliteitsproducten kunnen in 
populariteit toenemen. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Benut de kansen van de connected car, door 
consumentgerichte toepassingen die inzicht geven in 
rijgedrag en kosten. 

• Differentieer de kostprijs van producten 
(schadeverzekeringen, onderhoudscontracten) naar het 
rijgedrag van consumenten. 

• Ontwikkel onderhoudsverzekeringen (eventueel 
inclusief restwaardegaranties) en differentieer tarieven 
op basis van rijstijlinformatie. 

• Ontwikkel proposities voor 
verzekeraars/leasemaatschappijen om schade- en ROB-
volumes over te nemen voor een vaste prijs per auto 
of kilometer. Zet gebruikersdata in om prijs te bepalen. 

 

 

Bronnen 

• Agentschap NL/Automotive NL: Final 
report CCC project, 26 maart 2013 

• http://stt.nl/projecten/superintelligent-
vervoer/ 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
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“De circulaire economie zal leiden tot een sterke toename van de inzet van gebruikte onderdelen”. 

Opkomst van circulaire economie 

De circulaire economie staat voor de in populariteit toenemende opvatting dat hergebruik van producten en grondstoffen 
dient te worden gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. De circulaire economie is het tegendeel van het 
huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na gebruik worden vernietigd. Naar 
verwachtingen zullen overheden steeds meer sturen op het realiseren van een circulaire economie. Producenten van 
goederen zullen steeds vaker worden gedwongen om verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele keten van productie 
tot recycling. Lifecycle management wordt ook in de automotive sector een centraal begrip en fabrikanten zullen in 
toenemende mate over de gehele levenscyclus (cradle-to-cradle) van het voertuig eigenaar blijven en regie voeren op het 
vlak van demontage en hergebruik. De transitie van bezit naar gebruik van het voertuig kan derhalve worden versneld door 
ontwikkelingen op het vlak van de circulaire economie. De circulaire economie wordt niet alleen door overheden 
gestimuleerd, maar sluit ook aan bij de wens van een groeiende groep maatschappelijk bewuste afnemers. Een circulaire 
economie levert daarmee ook commerciële kansen op voor marktpartijen die met duurzame proposities de markt weten te 
bedienen. 

Impact op aftersales markt 

De opkomst van de circulaire economie zal mogelijk de 
transitie van het bezit naar het gebruik van een voertuig 
gaan versnellen. Fabrikanten zullen als eigenaar van het 
voertuig meer mogelijkheden hebben om de berijder voor 
reparatie, onderhoud, banden en schades te sturen naar 
door hem geselecteerde adressen. Leasemaatschappijen 
en verzekeraars zullen in hun producten (contracten, 
polissen, etc.) meer in gaan zetten op duurzaamheid en 
transparantie. Aftersales aanbieders kunnen hier op 
anticiperen door zich te verdiepen in huidige 
nicheproducten op dit vlak. Ook ligger er kansen voor een 
meer proactieve benadering richting de consument. 
Duurzame mobiliteits- en aftersales producten zullen 
hoogstwaarschijnlijk in populariteit toenemen. 

Strategische overwegingen marktpartijen 

• Ontwikkeling van duurzame mobiliteitsproducten 
(groene financiering, gebruik gereviseerde onderdelen, 
CO2-compensatie). 

• Verbeter toegankelijkheid van gereviseerde/gebruikte 
onderdelen door betere bestelsystemen. 

• Ontwikkel groene aftersales propositie, zowel in 
termen van producten (onderdelen) als diensten 
(polissen e.d.). 

 

 

Bronnen 

• http://www.mvonederland.nl/circulaire-
economie 

• McKinsey&Company, CARE 
Project(’08) 

• RAI Vereniging,’Trends in Mobiliteit 13.’ 
• TNO (2013-R10864),’Kansen voor de 

circulaire economie in Nederland. 
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Dit hoofdstuk beschrijft op basis van de meest dominante veranderkrachten een viertal 
toekomstscenario’s. Deze scenario’s schetsen ieder een extreem, maar denkbaar beeld van hoe de 
toekomst er uit kan zien. De scenario’s zijn bedoeld om een strategisch gesprek te voeren over de 
toekomst en ideeën te genereren voor vernieuwing. 

 

H2. Toekomstscenario’s 
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Toekomstscenario’s  
Scenario’s helpen om dynamiek te bevatten… 

• De getoonde veranderkrachten tonen de dynamiek aan 
van de aftersales markt. Onder invloed van de krachten 
zal de sector de komende jaren sterk gaan veranderen. 
Voor bedrijven in de sector ontstaan hiermee kansen, 
bedreigingen en strategische opties. 

• Het verloop van veel veranderkrachten is 
onvoorspelbaar. Het is moeilijk om hun impact exact te 
duiden. Nuttiger is het om een aantal voorstellingen te 
maken van hun mogelijke impact.  

• Scenario’s vormen voorstellingen van de toekomst. Het 
zijn beschrijvingen van hoe de toekomst eruit kan zien. 
Scenario’s gaan in op klantwensen, klantgedrag, de 
marktstructuur, nieuwe toetreders, de inzet van 
technologie en andere zaken die de markt voor reparatie 
en onderhoud van personenauto’s kunnen beïnvloeden.  

• Scenario’s vormen een goede manier om je in de 
toekomst te verdiepen en een gesprek te voeren over 
mogelijke gevolgen. Ze vormen met andere woorden de 
basis voor een discussie over toekomststrategie.  

• Scenario’s zijn extreme beelden, daarom worden er 
altijd meerdere scenario’s opgesteld die samen een 
totaalplaatje geven van hoe de toekomst er uit kan zien.  

 

 

• De uitgangspunten van de aftersales scenario’s liggen in 
de twee belangrijkste veranderdrijvers, oftewel de 
kernonzekerheden. Deze veranderdrijvers worden op de 
volgende pagina getoond. 

• In bijlage 5 wordt meer informatie getoond over de 
criteria die zijn toegepast om de twee veranderdrijvers 
te selecteren uit de set met veranderkrachten. 
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Scenario’s bieden een goede basis voor het opstellen van een toekomstvaste strategie 



Toekomstscenario’s  
Twee veranderkrachten als basis 
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Eigendom voertuigen 

Nieuwe intermediairs 

Gefragmenteerd Geconcentreerd 

Veel invloed Weinig invloed 

De veranderdrijver ‘van autobezit naar autogebruik’ duidt de ontwikkeling dat consumenten steeds meer denken in mobiliteit. Toegang tot 
een goede mobiliteitsoplossing (waar de auto een rol in speelt) wordt belangrijker dan het bezit van een auto. Mobiliteitsconcepten, zoals car 
sharing, privé-leasing en abonnementen spelen in op de trend. De vraag is echter of de ontwikkeling de komende jaren doorzet. Wanneer de 
ontwikkeling doorzet, zal het aantal autobezitters concentreren. Een beperkt aantal partijen heeft de auto’s die worden ingezet binnen 
mobiliteitsproducten op de balans staan. Wanneer de ontwikkeling niet doorzet –of zich een tegentrend voltrekt- zal het eigendom van 
voertuigen gefragmenteerd blijven of verder fragmenteren. Twee van de vier scenario’s gaan in op een situatie van concentratie, terwijl twee 
andere een situatie van fragmentatie belichten. 
 
 

De veranderdrijver ‘opkomst van intermediairs’ gaat in op de mogelijke toetreding van nieuwe (grotendeels branchevreemde) intermediairs, 
die zich met hun diensten nestelen tussen auto-eigenaren en de automotive sector. Nieuwe intermediairs bundelen vraag of komen met 
eigen mobiliteitsproducten en kunnen zo richting geven aan de ontwikkeling van de branche. De komende jaren kunnen nieuwe intermediairs 
enerzijds veel invloed hebben door veel volume te bundelen en aftersales te sturen. Anderzijds kan de invloed van intermediairs ook beperkt 
blijven, bijvoorbeeld door succesvolle en innovatieve aftersales proposities van automotive partijen. Twee scenario’s gaan uit van een grote 
invloed van intermediairs en twee van een beperkte invloed. 



Toekomstscenario’s  
De vier scenario’s van aftersales in 2025 
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Veel invloed nieuwe intermediairs 

  

 

Weinig invloed nieuwe intermediairs 

Ketenkaper 
 

“Voor een dubbeltje op de eerste rang” 

Innovatieve Intermediair 
 

“Mobiliteit 3.0” 

Robuuste Retailer 
 

“Ondernemers schakelen op” 

Mobiliteitsmaker 
 

“Efficiënte vervoersoplossingen” 
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In deze sectie zijn 4 extreme maar denkbare scenario’s beschreven. De scenario’s zijn bedoeld om te 
bespreken en na te denken over kansen, bedreigingen en strategische opties voor uw onderneming. 
Selecteer een interessant scenario door op het scenario te clicken. 



Innovatieve Intermediair  
Samenvatting 

Innovatieve 
Intermediair 

 

• Veel invloed 
intermediairs 

• Geconcentreerd 
eigendom 

 

Managementsamenvatting 

In dit scenario kiezen veel consumenten voor een innovatief mobiliteitsproduct. De transitie van 
het bezit van een voertuig naar het gebruik van een voertuig is in gang gezet door onder meer de 
invoering van kilometerheffing en sterk versneld door de toetreding van krachtige intermediaire 
partijen. Het zijn met name grote (technologie)concerns, zoals Google en Microsoft, maar ook 
Virgin, die hun schreden in de automotive sector hebben gezet en kunnen rekenen op veel interesse 
bij de consument.  

Het voertuig blijft de spil in de mobiliteitsproducten die op de markt worden gebracht. De auto is 
echter een totaal ander product dan 10 jaar geleden en kan het best worden getypeerd als een 
ultieme mobiele computer die in nauwe verbinding staat met zijn omgeving (overige voertuigen, 
machines, verkeerslichten, berijder, eigenaar, fabrikant). De consument wordt op allerlei vlakken 
ontzorgd. De auto plant de route, optimaliseert de gehanteerde vervoersmix, reserveert faciliteiten 
en signaleert ongemakken. Via apps worden interactieve radiostations gestreamd, worden 
voertuigupdates aangeboden en worden relevante voertuigdata ontsloten. De consument betaalt 
per maand of per kilometer voor een volledig mobiliteitsproduct, inclusief zaken als pechhulp, 
verzekering, reparatie en onderhoud. 

De implicatie voor de aftersales markt is groot. Reparatie- en onderhoudsbehoefte worden door de 
auto zelf vastgesteld, vaak op afstand afgehandeld en anders opgepakt door een gekwalificeerd 
onderhoudsadres. Intermediairs, die de voertuigen in eigendom hebben, sturen onderhoud naar 
netwerken en ketens van bedrijven die door hen zijn gecertificeerd en waar centrale afspraken mee 
zijn gemaakt.  

 

 

 

 

 

34 

I II III IV V VI 

Naar overzicht 



Innovatieve Intermediair  
De opmaat naar 2025 

De weg naar 2025 

Het is 2025. De economische situatie is het laatste decennium 
redelijk stabiel en de koopkracht van consumenten is licht 
toegenomen. De consument is bereid zijn portemonnee te 
trekken voor een goede en comfortabele 
mobiliteitsoplossing. Merkemotie is terug van weggeweest, 
maar heeft een andere invulling gekregen. De auto is 
namelijk een totaal ander product dan 10 jaar geleden en kan 
het best worden getypeerd als een ultieme mobiele 
computer, die in nauwe verbinding staat met zijn omgeving 
en de consument op allerlei vlakken ontzorgt. 

Het is niet overdreven om te stellen dat de auto voor menig 
consument de spil is geworden in zijn mobiliteitsmix. De auto 
plant de route, optimaliseert de gehanteerde vervoersmix 
(trein, fiets, vliegtuig, deelauto), reserveert faciliteiten 
(parkeerplaatsen, laadpalen, vergaderruimte) en signaleert 
ongemakken (files, gladheid, etc.). Reparatie- en 
onderhoudsbehoefte worden door de auto zelf vastgesteld, 
soms verholpen en anders gecommuniceerd aan een 
gecertificeerd onderhoudsadres, dat direct een servicebeurt 
arrangeert.  De consument heeft de auto meestal niet in 
bezit, maar betaalt per maand of per kilometer voor een 
volledig mobiliteitsproduct, inclusief vervangend vervoer, 
verzekering, reparatie en onderhoud.   

 

De sterke interesse in integrale mobiliteitsconcepten kent 
een aantal oorzaken. Gemak speelt een rol, maar ook de 
toegenomen transparantie en de nieuwe innovatieve 
aanbieders op de markt. De overheid heeft de ‘omslag van 
bezit naar gebruik’ versterkt met haar pogingen 
automobiliteit duurzamer te maken en de verbruiker te laten 
betalen. Brandstofaccijnzen zijn gestegen, maar de invoering 
van kilometerheffing in 2020 heeft het meeste effect gehad. 
De BPM is ondergebracht in de wegenbelasting en deze 
wordt per gereden kilometer afgerekend. Hierbij 
differentieert de overheid de kilometerprijs naar 
CO2-uitstoot.  

Het gevolg van de maatregelen is dat de kilometerkostprijs 
van voertuigen zeer transparant is geworden en dat 
consumenten gewend zijn geraakt aan het afrekenen per 
kilometer. Het is hiermee makkelijker geworden de 
verschillende mobliteitsaanbiedingen van partijen te 
vergelijken op prijs en kwaliteit.  

De nadruk op verduurzaming van de nationale overheid en de 
strikte Europese emissiestandaarden hebben in dit scenario 
geleid tot een spectaculaire stijging van het aantal volledig 
elektrische voertuigen op de weg en een hogere 
technologische complexiteit van auto’s. 

‘De kilometerkostprijs van voertuigen is volstrekt 
transparant’ 
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Innovatieve Intermediair  
Marktontwikkelingen in vogelvlucht 

Typering markt 

De omslag van bezit naar gebruik is sterk versneld door 
krachtige intermediaire toetreders die met nieuwe 
innovatieve mobiliteitsdiensten de markt hebben betreden. 
Het zijn met name grote, kapitaalkrachtige en wereldwijd 
opererende technologieconcerns die de autosector hebben 
getransformeerd. Partijen zoals Google en Microsoft, maar 
ook als Virgin en EON (energiemaatschappij), hebben met 
hoogwaardige mobiliteitsoplossingen hun schreden in de 
autosector gezet. Met de zelfrijdende elektrische auto in 
aantocht, is de automarkt klaarblijkelijk een interessante 
markt om in te investeren. 

Een intermediair als Google biedt de consument verschillende 
producten aan, variërend van universele apps gekoppeld aan 
OBDII-stekkers voor oudere voertuigen, tot volledige 
mobiliteitsconcepten, waarbij de klant per kilometer 
afrekent. Wanneer een consument een 
mobiliteitsabonnement afsluit bij Google, kan hij kiezen voor 
vrijwel alle automerken. De meeste automerken hebben hun 
voertuigen reeds affabriek uitgerust met het 
Android-besturingssysteem, maar Google kan ook achteraf 
haar eigen software installeren. Wanneer de auto ‘connected’ 
is, voorziet Google de consument via Apps in het voertuig of 
op een smart device van allerlei relevante informatie, 
variërend van rijstijladvies, gedetailleerd en multimodaal 
mobiliteitsadvies, tot specifieke waarschuwingen voor zaken 

als gladheid, files en dergelijke. Google voorziet een select 
aantal voertuigen in haar wagenpark van allerhande 
sensoren. De hiermee verkregen informatie over bijvoorbeeld 
de staat van het wegdek, verkeersintensiteit of 
weerscondities wordt gedeeld met de overige aangesloten 
voertuigen. 

Om integrale mobiliteitsconcepten te kunnen aanbieden 
blijven intermediaire partijen in de regel eigenaar van het 
voertuig (soms wordt gekozen voor off-balance financiering). 
Door het grote inkoopvolume is hun onderhandelingspositie 
bij autofabrikanten sterk. De gesprekken gaan hierbij niet 
louter om prijs, maar vooral om toegang tot belangrijke 
voertuiggegevens en strategische samenwerking. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen zijn fabrikanten namelijk niet 
verplicht voertuiggegevens te verstrekken aan alle 
geïnteresseerde marktpartijen. 

Het tarief dat een partij als Google rekent voor haar 
mobiliteitsproducten hangt af van de vraag of de consument 
reclame toestaat en/of zich voor onderhoud, reparatie en 
banden wil laten sturen. Google kan sowieso scherpe tarieven 
rekenen omdat het haar analytische data tegen betaling deelt 
met geïnteresseerde partijen zoals ANWB, TomTom, KNMI en 
verschillende verzekeraars. 
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Innovatieve Intermediair  
De aftersales markt (1) 

De aftersales markt 

De implicaties van het ‘Innovatieve Intermediair’-scenario zijn 
ingrijpend voor de aftersales markt. De sterke populariteit 
van mobiliteitsconcepten heeft er toe geleid dat de 
consument steeds vaker een all-in product afneemt en weinig 
keuzevrijheid heeft ten aanzien van aftersales 
werkzaamheden. Er is feitelijk maar één aankoopmoment. 
De partijen die de auto’s in eigendom hebben (met name 
intermediairs en leasemaatschappijen) sturen onderhoud 
naar geselecteerde en door hen zelf gecertificeerde 
onderhoudsadressen. Sommigen intermediairs voeren 
onderhoudswerkzaamheden zelf uit. 

De consument ziet nauwelijks nog een onderhoudsbedrijf van 
binnen, aangezien vrijwel alle gecontracteerde aftersales 
bedrijven reparaties uitvoeren op afstand, op locatie van de 
consument of een haal-en-breng service bieden. De 
technologische complexiteit van voertuigen ligt hoog en dit is 
in het voordeel van gespecialiseerde partijen. Zowel dealers 
als universele garagisten hebben zich laten certificeren door 
Google en Microsoft. Ook branchevreemde partijen als Geek 
Squad hebben een goede positie opgebouwd door speciale 
counter intelligence agents te specialiseren in automotive 
technologie.  

 

 

 

 

 

 

Doordat onderhoudssturing dominant is en 
voertuigtechnologie complex, nemen samenwerking en 
formulevorming toe. Eigenaren van voertuigen sturen 
onderhoud het liefst naar een landelijk netwerk van 
gecertificeerde multimerk aftersales aanbieders. Sommige 
netwerken zijn opgebouwd uit een combinatie van 
merkdealers en onafhankelijke bedrijven.  Om als netwerk of 
keten succesvol te zijn is het van belang zekerheid te bieden 
aan voertuigeigenaren. In toenemende mate worden 
onderhoudsvolumes aangenomen tegen een vaste prijs (per 
voertuig of kilometer). Gespecialiseerde digitale ROB-
veilingen richten zich hierbij op de koppeling tussen 
aanbieders en afnemers. 

Niet alleen partijen onderin de keten organiseren zich om te 
overleven, ook andere traditionele marktpartijen moeten 
meebewegen om zich staande te houden. Lease-
maatschappijen verliezen terrein door de dalende 
populariteit van zakelijk leasen en de opkomst van nieuwe 
intermediairs. Ze proberen nieuwe verdienmodellen te 
ontwikkelen door zich te specialiseren in zaken als 
klimaatneutrale leaseproducten, financiering voor 
intermediairs en onderhoudscontracten voor de krimpende 
groep particuliere eigenaren van voertuigen. 

‘De consument neemt een all-in product af’ 
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Innovatieve Intermediair  
De aftersales markt (2) 

Ook voor partijen in de aftermarket van auto’s brengt dit 
scenario veel uitdagingen. Onderdelenimporteurs en 
grossiers proberen enerzijds grip te houden op oudere 
bouwjaren. Anderzijds proberen ze grip te houden op 
jongere voertuigen. Hiertoe ontwikkelen ze hun eigen apps 
voor voertuigen met ‘open source’ besturingssysteem en 
ondersteunen ze universele bedrijven bij de toetreding tot 
gecertificeerde netwerken van intermediairs. Het opleiden 
en werven van monteurs heeft hierbij prioriteit. Gelukkig is 
personeel minder schaars geworden door het 
aantrekkelijke, technologisch hoogwaardige imago van de 
sector. 

Om hun aftersales netwerken in stand te houden, zien 
importeurs van voertuigen zich genoodzaakt hun dealers 
meer ruimte te bieden ook ook vreemde merken te 
onderhouden. Naast het erkend reparateurschap van hun 
merk acteren veel dealers in meerdere netwerken. Ook 
wordt er tussen importeurs (vooral van automerken die 
platforms delen) onderling samengewerkt om belangrijke 
intermediairs te voorzien van hoogwaardige multimerk 
onderhouds-oplossingen.  

 

‘Personeel is minder schaars geworden door het 
technologisch hoogwaardige karakter van de sector’ 
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aftersales today 
Virgin lanceert mobiliteitsconcept 
Londen– Het nieuwe mobiliteitsconcept van Virgin maakt 

gebruik van een zogenaamde gesloten infrastructuur. In 

tegenstelling tot de concepten van Google, werkt Virgin 

exclusief samen met een select aantal automerken en 

installeert het haar eigen besturingssysteem. 

Wedstrijd meest 

innovatieve app 
Amsterdam – De Andrioid 

Development Challenge 

start weer. De ontwerpen 

van de meest innovatieve 

app voor automobilisten 

kan een een cheque van 

€50.000,- tegemoet zien 

en een reis naar 

Googleplex in Californië. 

Google certificeert Autobedrijf Almskerk 
Bunnik – Google heeft afgelopen vrijdag het universele 

autobedrijf Almskerk gecertificeerd. Autobedrijf Almskerk 

is de 50ste Google Certified Partner en maakt deel uit van 

een exclusief netwerk van partijen die aanspraak maken 

op gestuurd onderhoud van ….. 
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Innovatieve Intermediair  
Kansen en uitdagingen 

Het ‘Innovatieve Intermediair’ scenario wordt gekenmerkt 
door een sterke omslag van bezit naar gebruik van 
voertuigen en een belangrijke rol voor innovatieve 
intermediaire toetreders die met volwaardige 
mobiliteitsconcepten de markt betreden. Het geschetste 
scenario is extreem, maar toch denkbaar. Als ondernemer 
of manager is het belangrijk te testen of uw huidige 
strategie of plannen hout snijden wanneer dit scenario 
werkelijkheid wordt en of uw business model voldoende 
robuust is.  

Het scenario nodigt eveneens uit om te brainstormen over 
kansen voor uw specifieke bedrijf. Wat zijn op basis van de 
unieke kenmerken van uw onderneming specifieke kansen 
en uitdagingen in dit scenario? Welke klanten gaat u 
bedienen? Welke waarde voegt u toe? Hoe ziet uw 
verdienmodel eruit? Met welke partners werkt u samen en 
welk personeel hebt u nodig om succesvol te zijn? De 
kansen en uitdagingen in het kader rechts geven een 
aantal voorbeelden van mogelijke uitkomsten in dit 
scenario. 

Beeld u in dat het 2025 is en het Innovatieve Intermediair 
scenario de realiteit is geworden… Welke beslissingen 
had uw bedrijf 10 jaar geleden moeten nemen om nu 
succesvol te zijn? 

 

 

Kansen en uitdagingen voor marktpartijen: 

 

 Samenwerking en clustering om goede (multi-merk) 
aftersales netwerken/formules te creëren voor 
nieuwe intermediairs. 

 Ontwikkeling van  car sharing concepten en 
mobiliteitsproducten voor veeleisende doelgroep. 

 Vergroten kennisniveau en specialisatie om 
complexe aftersales werkzaamheden te kunnen 
verrichten. 

 Garanderen toegang tot technische informatie en 
(remote) diagnose-apparatuur. 

 Kostenrisico wegnemen bij intermediairs door 
aftersales tegen een vast bedrag per kilometer 
verzorgen. 

 Realiseren van klantgerichte toepassingen/apps, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van voertuig- en 
locatiegegevens. 
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Mobiliteitsmaker  
Samenvatting 

Mobiliteits-ma
ker 

 

• Weinig invloed 
intermediairs 

• Geconcentreerd 
eigendom 

 

Managementsamenvatting 

In dit scenario kiezen veel consumenten voor een abonnement op een mobiliteitsproduct. De 
voorkeur van consumenten is verschoven van het eigendom van een auto naar het gebruik van een 
auto. De consument hecht minder aan bezit en is vooral geïnteresseerd in een eerlijke, duurzame 
en efficiënte mobiliteitsoplossing. Automobiliteit blijft een belangrijk onderdeel in brede 
mobiliteitsproposities en het zijn met name kapitaalkrachtige partijen zoals autofabrikanten en 
leasemaatschappijen die met succes nieuwe mobiliteitsproducten, zoals privéleasing, 
abonnementen en car sharing producten op de markt hebben gebracht.  

Deze partijen hebben toegang tot relevante technologie en de financiële mogelijkheden om 
voertuigen op de eigen balans te zetten. Het afgelopen decennium hebben beide partijen volop 
geïnvesteerd in verkoop en distributie via internet en in nieuwe vormen van interacties die de 
‘connected car’ biedt. De auto is de spil in de mobiliteitsoplossinggen die autofabrikanten en 
leasemaatschappijen bieden. De auto plant en optimaliseert routes, entertaint de berijder, 
signaleert ongemakken op de weg en reserveert de trein, de fiets, de taxi, het vliegtuig en 
faciliteiten als parkeerplaatsen, laadpalen en onderhoudsbeurten.  

De combinatie van geconcentreerd eigendom van voertuigen en de connectiviteit van het voertuig 
met zijn omgeving maakt dat er sprake is van veel sturing van reparatie-, onderhouds-, banden- en 
schadevolume. Intermediairs hebben nauwelijks voet aan de grond gekregen. Fabrikanten sturen 
abonnees naar hun netwerk met erkend herstellers, dat overigens wel is uitgedund. 
Leasemaatschappijen maken ook gebruik van het merkkanaal, maar proberen de concurrentie in 
stand te houden door ook zaken te doen met merkonafhankelijke partijen en –in sommige 
gevallen- zelf onderhoudswerkzaamheden te verrichten. 
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Mobiliteitsmaker  
De opmaat naar 2025 

De weg naar 2025 

Het is 2025. De economie draait redelijk, maar is het laatste 
decennium beweeglijk geweest. De consument is voorzichtig 
en rationeel, ook ten aanzien van mobiliteit. Mensen willen 
op een zo efficiënt mogelijke manier van A naar B komen en 
willen hierbij gebruik maken van het meest effectieve 
vervoersmiddel. De auto vervult nog steeds een belangrijke 
rol in de mobiliteitsmix van de consument. Niet alleen als 
vervoersmiddel, maar ook als mobiliteitsplanner. Veel 
consumenten sluiten een volledig mobiliteitsabonnement af, 
waarmee ze tegen een vooraf bekend bedrag, per maand of 
kilometer, in hun volledige mobiliteitsbehoefte voorzien. Het 
zijn de vertrouwde marktpartijen die de markt voorzien van, 
en elkaar beconcurreren met, allerlei innovatieve producten. 

Kenmerkend aan dit scenario is dat de consument niet langer 
in het product ‘auto’ denkt, maar vooral in de oplossing 
‘mobiliteit’. Abonnementsvormen, privéleasing en (in 
stedelijke gebieden) car sharing oplossingen, zijn niet meer 
weg te denken. Een naadloze integratie met andere 
vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer, taxi, fiets en 
vliegtuig is gebruikelijk. Veel werknemers maken gebruik van 
de mobiliteitsbudgetten die hun werkgevers verstrekken om 
een mobiliteitsproduct te kopen. Veel kiezen voor een basic 
product, maar sommigen voor een luxe variant, inclusief 
toegang tot business lounges op stations en vliegvelden, 
privéchauffeurs, service op elke gewenste locatie, et cetera.  

Ten aanzien van de auto is de voorkeur van de consument 
duidelijk verschoven van het eigendom van een auto naar het 
gebruik van een auto. De auto zelf is niet langer een 
statussymbool dat elke avond voor de deur dient te staan, 
maar wel een onmisbare schakel in de mobiliteitsketen. De 
omslag naar gebruik heeft verschillende oorzaken. Allereerst 
is de consument minder bezig met bezit. Toegang tot 
faciliteiten is vooral van belang. De deel- en ruileconomie is 
sterk gegroeid. Zaken als woningruil, gezamenlijke 
kinderopvang, coöperatieve verzekeringen, het samen 
aanschaffen van gebruiksgoederen (bijv. gereedschap) zijn 
populair geworden. 

De overheid heeft de omslag van bezit naar gebruik versneld 
door de transparantie van autokosten te vergroten. Door 
kilometerheffing in te voeren en BPM en 
motorrijtuigenbelasting  -gedifferentieerd naar milieu-impact 
van het voertuig- af te rekenen per kilometer, zijn de kosten 
van autogebruik maximaal transparant. De consument kiest 
in zijn mobiliteitsabonnement graag voor een milieu-efficiënt 
voertuig. Voor velen is een abonnement overigens de enige 
wijze om een auto te kunnen rijden, aangezien de 
aanschafprijzen van voertuigen hoog liggen. 
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Mobiliteitsmaker  
Marktontwikkelingen in vogelvlucht 

Typering markt 

De omslag van bezit naar gebruik is geïnitieerd door de 
behoefte van de consument, bevorderd door 
overheidsbeleid, en verder aangezet door autofabrikanten en 
leasemaatschappijen. Autofabrikanten houden bij voorkeur 
hun voertuigen op de balans, zodat ze kunnen bepalen hoe 
de auto wordt onderhouden tijdens zijn levensduur en op 
welke wijze auto-onderdelen worden hergebruikt wanneer 
het voertuig is afgeschreven (circulaire economie).  Auto’s zijn 
zeer complex en rijden steeds vaker autonoom (op de 
autopilot) waardoor fabrikanten vanuit het oogpunt van 
kwaliteit, reputatie en aansprakelijkheid maximale invloed 
willen hebben op het gebruik van hun product. De behoefte 
aan mobiliteitsconcepten sluit hier goed bij aan. 

Voor leasemaatschappijen is de ontwikkeling van integrale 
mobiliteitsconcepten voor de particuliere markt een 
belangrijke nieuwe groeimarkt. De behoefte aan financiering 
-auto’s moeten namelijk ergens op de balans staan- geeft 
hun een belangrijk voordeel. Enerzijds ontwikkelen 
leasemaatschappijen hun eigen proposities, maar anderzijds 
ontwikkelen ze ook financieringsarrangementen voor 
autofabrikanten. De leasemaatschappijen die jaren geleden 
reeds werden overgenomen door autofabrikanten zijn 
inmiddels sterker geïntegreerd en zijn inmiddels de ‘cash 
cows’ van de grote autoconcerns. 

Zowel autofabrikanten als leasemaatschappijen hebben sterk 
ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technologie, zowel 
ten behoeve van de functionaliteit van voertuigen als ten 
behoeve van de verkoop en distributie. Met betrekking tot de 
functionaliteit van het voertuig hebben autofabrikanten 
zwaar ingezet op toepassingen, zoals autonoom rijden en 
connectiviteit. Voertuigen communiceren inmiddels met de 
gebruiker, met de fabrikant, met elkaar en met objecten als 
verkeerslichten, parkeergarages, laadpalen, etc. Door middel 
van apps en mobiele websites wordt allerlei nuttige 
informatie gedeeld met de automobilist, worden 
reserveringen gemaakt en updates gegeven over de staat van 
het voertuig, het wegdek en dergelijke. Een aantal 
fabrikanten werkt al jaren strategisch samen met 
technologiepartners. Soms wordt hierbij in 
consortiumverband gewerkt met een open platform (zoals 
Android), soms wordt gekozen voor exclusiviteit en een 
gesloten platform (zoals voor de exclusieve iCar). 

Ten aanzien van de distributie van voertuigen kiezen zowel 
fabrikanten als leasemaatschappijen vaker voor een ‘bricks 
and clicks’ strategie. Mobiliteitsproducten worden op internet 
(‘click’) aangeschaft, terwijl informatievoorziening over het 
voertuig, uitlevering en aftersales plaatsvindt via een 
distributienetwerk (‘brick’) van aangesloten dealers. 
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Mobiliteitsmaker  
De aftersales markt (1) 

De aftersales markt 

De dominantie van autofabrikanten en leasemaatschappijen 
heeft in dit scenario veel consequenties voor de aftersales 
markt. Er is namelijk sprake van relatief veel en harde sturing 
van reparatie-, onderhouds-, banden- en schadevolume. Bij 
mobiliteitsproducten zijn autofabrikanten en 
leasemaatschappij de eigenaar van het voertuig en tevens de 
contractpartner van de consument. Effectief  kunnen zij 
bepalen waar de aftersales plaatsvindt. Ook bij auto’s die in 
particulier eigendom zijn, houden autofabrikanten een 
redelijke mate van grip op onderhoudswerkzaamheden door 
de inzet van telematica en reparatie op afstand. 

Autofabrikanten maken voor aftersales netwerken in 
meerderheid gebruik van door hen erkende merkgebonden 
aftersales netwerken. Door de belangrijke rol die internet 
speelt in de verkoop van mobilteitsconcepten, de 
communicatie met de berijder en het organiseren van 
onderhoud, zijn er wel beduidend minder werkplaatsen 
nodig. Voor de consument is deze ‘rationalisatie’ nauwelijks 
zichtbaar, aangezien de auto bij reparatie wordt opgehaald 
en teruggebracht. Sommige merken kiezen er zelfs voor om 
onderhoudswerkzamheden te clusteren op een aantal 
centrale locaties in het land. 

 

 

 

 

 

Leasemaatschappijen maken ook in toenemende mate 
gebruik van sturing, zowel voor hun klassieke leaseproducten 
als voor nieuwe particuliere mobiliteitsconcepten. De 
consument is prijsbewust en leasemaatschappijen spannen 
zich in om de kosten van ROB terug te dringen. Veel partijen 
zetten telematica in om de onderhoudsbehoefte van 
voertuigen te monitoren en te voorspellen (predictive 
marketing en dynamisch onderhoud). Ook differentiëren 
leasemaatschappijen de kosten van een mobiliteitsproduct 
vaker naar de rijstijl van de berijder. Coaching en advisering 
vindt plaats via daartoe ontworpen apps. In sommige 
gevallen kiezen ook universele leasemaatschappijen voor de 
diensten van merkerkende herstellers. Toch sturen ze ook 
substantiële volumes naar gespecialiseerde 
merkonafhankelijke ketens en specialisten en exploiteren ze 
hun eigen aftersales activiteiten. Ondanks het feit dat het 
onderhoud aan auto’s complexer is geworden en de toegang 
tot voertuiggegevens en technische informatie niet is 
verbeterd, hechten leasemaatschappijen veel belang aan een 
diverse en competitieve aftersales markt.  

 

‘Leasemaatschappijen hechten veel belang aan een diverse 
en competitieve aftersales markt’ 
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Mobiliteitsmaker  
De aftersales markt (2) 

De dominante positie van autofabrikanten en 
leasemaatschappijen heeft de intermediaire toetreding tot 
de sector beperkt gehouden. In de aftersales markt 
proberen bestaande partijen zo goed mogelijk in te spelen 
op de behoeften van de sturende partijen en de klant. 

Het merkkanaal heeft een belangrijk concurrentievoordeel 
door eenvoudige toegang tot het voertuig, 
diagnose-apparatuur en expertise. Hun focus ligt echter op 
het terugdringen van kosten. Door de internetstrategie van 
fabrikanten zijn er minder showrooms nodig en hoeft ook 
het aftersales netwerk minder fijnmazig te worden 
ingericht. 

Voor het merkonafhankelijk kanaal ligt de uitdaging vooral 
in het verzekeren van toegang tot voertuiginformatie en 
technische informatie. Toeleveranciers, 
onderdelenimporteurs en grossiers zetten hier op in en 
ondersteunen hun netwerken met mobiele 
expertiseteams. Ook proberen ze samen met gelieerde 
universele ketens onderhouds- en onderdelendeals te 
maken met universele leasemaatschappijen. Vrijwel alle 
universele onderhoudsbedrijven zijn inmiddels 
aangesloten bij een keten of verband. 
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aftersales today 

Innovatieaward BeterLease 
Amsterdam– Het nieuwe mobiliteitsconcept van 

BeterLease is door een jury van gebruikers uitgeroepen 

tot het meest innovatieve mobiliteitsproduct van het 

afgelopen jaar. De jury roemt met name de connectie 

tussen auto, trein en taxi en de goede gebruikersinterface. 

In een … 

Samenwerking 

merken 
Amsterdam – Vier grote 

auto-importeurs kondigen 

een strategische 

samenwerking aan op het 

vlak van aftersales 

dienstverlening. De 

bedoeling is om 

werkzaamheden regionaal 

te clusteren en hiermee… 

Samenwerking BMW en Apple 
Munchen– BMW kondigde vorige week aan de 

strategische samenwerking met Apple verder uit te 

breiden. De doelstelling is om het iMobility concept verder 

uit te breiden. Het moet voor gebruikers makkelijker 

worden om gebruik te maken van ‘merkvreemde’ …. 
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Het ‘Mobiliteitsmaker’ scenario wordt gekenmerkt door 
een sterke omslag van bezit naar gebruik van voertuigen 
en een belangrijke rol voor autofabrikanten en 
leasemaatschappijen die efficiënte mobiliteitsproducten in 
de markt zetten. Het geschetste scenario is extreem, maar 
toch denkbaar. Als ondernemer of manager is het 
belangrijk te testen of je huidige strategie of plannen hout 
snijden wanneer dit scenario werkelijkheid wordt en of je 
business model voldoende robuust is.  

Het scenario nodigt eveneens uit om te brainstormen over 
kansen voor uw specifieke bedrijf. Wat zijn op basis van de 
unieke kenmerken van uw onderneming specifieke kansen 
en uitdagingen in dit scenario? Welke klanten gaat u 
bedienen? Welke waarde voegt u toe? Hoe ziet uw 
verdienmodel eruit? Met welke partners werkt u samen en 
welk personeel hebt u nodig om succesvol te zijn? De 
kansen en uitdagingen in het kader rechts geven een 
aantal voorbeelden van mogelijke uitkomsten in dit 
scenario. 

Beeld u in dat het 2025 is en het Mobiliteitsmaker 
scenario de realiteit is geworden… Welke beslissingen 
had uw bedrijf 10 jaar geleden moeten nemen om nu 
succesvol te zijn? 

 

 

 

 

Kansen en uitdagingen voor marktpartijen: 

 

 Ontwikkeling van onderscheidende multimodale 
mobiliteitsproducten. 

 Ontwikkelen heldere ‘bricks and clicks’ strategie in 
merkkanaal (minder klassieke showrooms en een 
beperkt aantal mobiliteitscentra). 

 Verdere integratie bewerkstelligen tussen 
leasemaatschappijen en autobedrijven. 

 Formulevorming in merkonafhankelijk kanaal om 
aanspraak te maken op door leasemaatschappijen 
gestuurd onderhoud. 

 Garanderen toegang tot technische informatie en 
(remote) diagnose-apparatuur. 

 Vergroten kennisniveau en specialisatie om 
complexe aftersales werkzaamheden te kunnen 
verrichten. 

 Kostenrisico wegnemen bij leasemaatschappijen 
door aftersales tegen een vast bedrag per kilometer 
verzorgen. 
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Robuuste Retailer  
Samenvatting 

Robuuste 
Retailer 

 

• Weinig invloed 
intermediairs 

• Gefragmenteerd 
eigendom 

 

Managementsamenvatting 

In dit scenario is het bezit van een eigen auto gebruikelijk. Abonnementsvormen hebben geen 
vaste voet aan de grond gekregen. Consumenten willen niet vast zitten aan een volledig 
geïntegreerd product. Ook is het bezit van een auto voor een grote groep mensen nog wel degelijk 
een statussymbool. Het high tech karakter van de auto, maakt dat er iets te kiezen valt voor de 
consument. De invloed van intermediairs in de markt is beperkt gebleven, met name omdat 
bestaande marktpartijen zich sterk hebben ontwikkeld. 

Het zijn met name dealerholdings en universele ketens/concepten, die zich de kaas niet van het 
brood hebben laten eten en met een grote vernieuwingsdrang aan het werk zijn gegaan. Ten eerste 
hebben ze hun kosten structureel verlaagd om competitief te kunnen blijven. Dealers hebben het 
aantal (sales)vestigingen afgebouwd en universele ketens zijn nauwer samen gaan werken en 
processen gaan delen. Beide partijen hebben ook fors geïnvesteerd in technologie in alle 
onderdelen van hun bedrijf. Auto’s kunnen voor een groot deel op afstand worden 
gediagnosticeerd, geupdate of gerepareerd, de consument wordt entertaind met diverse relevante 
apps en door middel van internet-only onderhoudsformules wordt de markt bewerkt. Transparantie 
(vaste prijzen), toegankelijkheid (planningsmodules) en gemak (halen-en-brengen, reparatie bij 
klant) staan hierbij centraal. 

Met behulp van partners in de keten hebben dealerholdings en universele ketens intermediaire 
partijen goeddeels weten te weren van de automotive aftersales markt. Door een voortdurende 
focus op kostendiscipline aan de ‘achterkant’ en innovatie aan de ‘voorkant’ van het bedrijf zijn de 
traditionele marktpartijen succesvol en is het voor nieuwe partijen niet lonend om sterk in te zetten 
op de reparatie- en onderhoudsmarkt. 
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Robuuste Retailer  
De opmaat naar 2025 

De weg naar 2025 

Het is 2025. In het laatste decennium is de economie licht 
gegroeid en is de inflatie beperkt gebleven. Beide 
ontwikkelingen hebben geresulteerd in een stabiele 
koopkrachtontwikkeling. De consument durft weer geld uit te 
geven, maar blijft kritisch op in zijn ogen onnodige kosten. 
Voor een nieuwe auto wordt de portemonnee getrokken, 
maar naar uitgaven voor preventief onderhoud en 
noodzakelijke reparaties wordt kritisch gekeken. Natuurlijk 
wil de consument zijn eigen auto goed laten onderhouden, 
maar wel voor een eerlijke prijs. Op het grote aantal 
vergelijkingssites vergelijkt de consument de prijs en 
kwaliteit van aftersales aanbieders en worden reviews 
doorgenomen. 

Autobezit is populair en merkemotie is toegenomen. De auto 
is een high tech product geworden, met innovatieve 
infotainment systemen aan boord en innovatieve interactie 
met de berijder. Autofabrikanten investeren volop in 
innovatie (mobiele technologie en voertuigtechniek) en 
hierdoor valt er weer wat te kiezen voor de consument. 

Gebruiksconcepten, zoals deelauto’s, 
mobiliteitsabonnementen, maar ook privé-leasing, zijn niet 
erg populair geworden. Deels is dit te verklaren door de 
fiscale behandeling van automobiliteit. BPM is inmiddels 
afgeschaft waardoor de aanschafprijs van auto’s relatief laag 

is. De bijtelling voor werknemers met een auto van de zaak is 
echter nog steeds fors, terwijl de maximaal toegestane 
belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer en 
incidentele kilometers stapsgewijs is gestegen van 19 cent in 
2015 naar 29 cent in 2025. Deze combinatie maakt het voor 
veel werknemers interessant een eigen auto aan te schaffen 
en kilometers te declareren bij de de werkgever.  

Hoewel de overheid met haar fiscale regime schone 
voertuigen nog enigszins stimuleert (met name via de 
motorrijtuigenbelasting), is dit beleid eigenlijk overbodig. 
Strikte emissiestandaarden uit Europa en een consument die 
bij de keuze van een voertuig selecteert op een laag verbruik 
en lage onderhoudskosten, maken dat hybride en elektrische 
voertuigen inmiddels een fors deel van het wagenpark 
uitmaken. De populariteit van (deels) elektrische voertuigen 
is vergroot door het succes van toetreders als Tesla, die de 
nieuwe aandrijftechnologie aangrijpen om het concept auto 
te herdefiniëren. Alle auto’s zijn feitelijk ‘connected’ en 
ontvangen met regelmaat updates via internet.  

 

 

‘De consument kiest voor een onderscheidende auto, maar 
wel met lage variabele kosten’ 
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Marktontwikkelingen in vogelvlucht 

Typering markt 

Hoewel de populariteit van nieuwe mobiliteitsconcepten 
beperkt is gebleven is het voertuig zoals aangegeven 
beduidend complexer geworden. Dit heeft ook effect op de 
markt voor reparatie en onderhoud. Aangezien niet alle 
voertuiginformatie en technische informatie vrijelijk 
toegankelijk is, hebben aan autofabrikanten of 
onderdelen-fabrikanten gelieerde aftersales bedrijven een 
voordeel.  

In dit scenario kan worden geconstateerd dat sterke 
dealerholdings en universele ketens als beste hebben weten 
in te spelen op de behoefte aan kwaliteit en gemak van de 
prijsbewuste consument. Door aan de ‘achterkant’ kosten te 
verlagen en aan de ‘voorkant’ toegankelijkheid, authenciteit 
en transparantie te vergroten zijn ze succesvol gebleken in 
het vasthouden van de klant. Door een combinatie van 
rigoureuze kostendiscipline en voortdurende innovatie 
hebben ze toetredingsdrempels verhoogd en nieuwe 
intermediairs buiten de deur weten te houden. Natuurlijk zijn 
er partijen, zoals de ANWB, die met behulp van 
vergelijkingssites de transparantie in de markt verhogen, 
maar daadwerkelijke aggregators, die zich als tussenpersoon 
in de markt nestelen, hebben geen voet aan de grond 
gekregen. 

 

 

Wanneer er wordt ingezoomd op dealerholdings, dan valt op 
dat ze voortdurend maatregelen treffen om kosten te 
reduceren. Ze hebben vestigingen gesloten, sales en 
aftersales activiteiten gescheiden en 
werkplaats-productiviteit geoptimaliseerd. Ook werken ze 
met mobiele expertteams die monteurs assisteren bij 
complexe diagnoses en reparaties. Richting de klant hebben 
de dealerholdings hun imago weten te verbeteren door 
consequent te focussen op een lage kostprijs. Door middel 
van pakketprijzen, onderhoudscontracten en 
onderhoudsverzekeringen nemen ze het risico weg bij de 
consument. In veel gevallen worden auto’s verkocht inclusief 
het onderhoud voor een vastgestelde termijn. Investeringen 
in internettechnologie (planningsmodules, online betalen, 
haal-en-breng service boeken) hebben toegankelijkheid en 
transparantie vergroot. 

Universele ketens hebben kostenvoordelen kunnen boeken 
door nauw te integreren, backoffice processen te delen en 
gezamenlijk investeringen in kennis en technologie te doen. 
Sommige ketens exploiteren inmiddels multimerk internet 
only onderhoudsformules, waarbij wordt ingezoomd op de 
behoefte aan toegankelijkheid, gemak en transparantie bij de 
consument. Ongeëvenaarde service binnen en buiten de 
werkplaats vormt de sleutel tot succes in dit scenario. 
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De aftersales markt (1) 

De aftersales markt 

De implicaties van een transparante aftersales markt, met 
een enigszins loyale maar veeleisende klant en een 
technologisch complex product zijn groot. Aftersales 
bedrijven zien hun klanten en relaties minder, als gevolg van 
diagnoses, updates en reparaties op afstand. Bovendien 
koopt de consument vrijwel uitsluitend op internet. De 
internet presence dient uitstekend te zijn, maar ook een 
sporadisch persoonlijk contactmoment dient een echte 
klantervaring op te leveren. Wanneer de klant niet tevreden 
is, wordt dat al snel duidelijk via social media en recensies op 
allerhande vergelijkingssites. 

Het is de kunst voor partijen in de sector om de veeleisende 
en diverse klant voortdurend te blijven binden. Hiervoor is 
retailkennis nodig. De klant is gevoelig voor gemak, comfort 
en transparantie, maar laat zich maar moeilijk sturen. De 
inzet van telematica voor sturingsdoeleinden is 
autofabrikanten en leasemaatschappijen tegengevallen. De 
consument heeft veel interesse in allerlei interessante apps, 
met voertuiginformatie, infotainment en rijstijladviezen, maar 
laat zich niet zo maar voor onderhoud sturen naar het adres 
dat de aanbieder van de app in gedachten heeft. 

 

 

Wanneer gekeken wordt naar de strategieën van aftersales 
spelers worden een aantal hoofdlijnen zichtbaar. 
Autofabrikanten en importeurs blijven waarde hechten aan 
een merkspecifiek aftersales netwerk, maar  proberen de 
kosten hiervan terug te dringen. Ze werken in dit kader nauw 
samen met professionele dealerholdings en bevorderen een 
verdere rationalisatie van het dealernetwerk. De consument 
moet inmiddels gemiddeld verder rijden voor een erkend 
onderhoudsadres, maar als gevolg van de gestegen 
intervallen en haal-en-breng dienstverlening wordt dat niet 
als knelpunt gezien. Sommige fabrikanten hebben getracht 
auto’s inclusief onderhoud te verkopen, maar de 
mededingingsautoriteit heeft hier een stokje voor gestoken. 

In het onafhankelijke kanaal spannen toeleveranciers zich in 
om telematicasoftware en diagnoseapparatuur te ontwerpen 
die merkonafhankelijke partijen in staat stelt om jongere 
bouwjaren optimaal (op afstand) te onderhouden. 
Onderdelenimporteurs en grossiers distribueren in 
toenemende mate kennis en verbinden zich aan 
professionele universele ketens. Als ketenregisseur 
investeren ze fors in zaken als apps voor automobilisten, 
internet-only serviceconcepten en andere manieren om 
omzet te creëren voor aangesloten ketens en formules. 
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De aftersales markt (2) 

Stand-alone universele garagebedrijven zijn er in dit 
scenario bijna niet meer. Hoewel kleinschalige bedrijven 
uitermate succesvol zijn, hebben ze zich vaak aangesloten 
bij een krachtige onderhoudsformule, waarbij ze gebruik 
maken van toegang tot software, informatie, marketing, 
maar ook shared services zoals een gedeeld 
klantcontactcentrum.  

Leasemaatschappijen hebben in deze wereld te maken 
met een stagnerende markt. Om te blijven groeien hebben 
ze nieuwe rollen opgepakt en andere markten betreden. 
Een aantal leasemaatschappijen exploiteert een eigen 
vergelijkingssite voor ROB-werkzaamheden. Ook hebben 
veel leasemaatschappijen met eigen universele 
onderhoudscontracten (voor alle auto’s tot een leeftijd van 
10 jaar) de markt betreden. Hoewel ze een relatief kleine 
marktpositie weten te veroveren, vergroot de verkoop van 
onderhoudscontracten hun inkoopmacht bij aftersales 
partijen danig. In toenemende mate veilen lease-
maatschappijen onderhoudsvolumes. De markt is zo 
professioneel en competitief dat een uitbouw van eigen 
onderhoudsfaciliteiten niet lonend is. 

‘De markt is zo professioneel en competitief dat 
leasemaatschappijen hun onderhoudsfaciliteiten niet 
uitbouwen’ 
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aftersales today 

Sterke groei Shared Service 

Center Automotive Alliance 
Amsterdam – Het shared service center voor universele 

onderhoudsbedrijven, Automotive Alliance, kondigde 

gistern aan te verwachten het komende jaar weer met 

10% te groeien…. 

RECLAME 

Vergelijk 

onderhouds-prij

zen 
Budgetservice 

AD Autobedrijf 

Vakgarage 

Easyrepairs 

Euromaster 

 

 BeterLease sluit onderhoudsvestigingen 
Almere– Leasemaatschappij BeterLease heeft besloten 

haar drie resterende onderhoudsbedrijven te sluiten. De 

reden is dat het veel goedkoper is om onderhoud in te 

kopen iin de markt dan het zelf uit te voeren. Ook de 

toenemende complexiteit van onderhoud speelt een rol in 

de ….  
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Het ‘Robuuste Retailer’ scenario wordt gekenmerkt door 
een hoge mate van particulier bezit van voertuigen en 
dominante rol in de aftersales voor alerte en klantgerichte 
retailers (dealers en merkonafhankelijke bedrijven). Het 
geschetste scenario is extreem, maar toch denkbaar. Als 
ondernemer of manager is het belangrijk te testen of je 
huidige strategie of plannen hout snijden wanneer dit 
scenario werkelijkheid wordt en of je business model 
voldoende robuust is.  

Het scenario nodigt eveneens uit om te brainstormen over 
kansen voor uw specifieke bedrijf. Wat zijn op basis van de 
unieke kenmerken van uw onderneming specifieke kansen 
en uitdagingen in dit scenario? Welke klanten gaat u 
bedienen? Welke waarde voegt u toe? Hoe ziet uw 
verdienmodel eruit? Met welke partners werkt u samen en 
welk personeel hebt u nodig om succesvol te zijn? De 
kansen en uitdagingen in het kader rechts geven een 
aantal voorbeelden van mogelijke uitkomsten in dit 
scenario. 

Beeld u in dat het 2025 is en het Robuuste Retailer 
scenario de realiteit is geworden… Welke beslissingen 
had uw bedrijf 10 jaar geleden moeten nemen om nu 
succesvol te zijn? 

 

Kansen en uitdagingen voor marktpartijen: 

 

 Positioneren als convenience leader: focus op een 
maximale ontzorging van de klant bij zijn aftersales 
behoefte. 

 Ontwikkeling onderscheidende internet-based 
onderhoudsformules, die toegankelijkheid, gemak 
en voorspelbaarheid combineren. 

 Sterke aanwezigheid op internet/social media om 
toegevoegde waarde zichtbaar te maken en 
transparantie te bevorderen. 

 Inzet op verregaande kostenreductie om toetreding 
intermediairs te verhinderen. Scheiding 
sales/aftersales, ketenintegratie en shared services. 

 Formulevorming in merkonafhankelijk kanaal om 
aanspraak te maken op door leasemaatschappijen 
gestuurd onderhoud. 

 Realiseren van klantgerichte toepassingen/apps, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van voertuig- en 
locatiegegevens. 
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Samenvatting 

Ketenkaper 

 

• Veel invloed 
intermediairs 

• Gefragmenteerd 
eigendom 

 

Managementsamenvatting 

In dit scenario kiezen de meeste consumenten voor het bezit van een eigen auto. Vanwege de 
slechte economische omstandigheden en budgettaire verkrapping is de overheid afgestapt van het 
stimuleren van milieuzuinige auto’s en staan plannen omtrent kilometerheffing nog steeds in de 
ijskast. Doordat er sprake is van een vast bijtellingspercentage van 25%, kiezen veel zakelijke rijders 
er voor een eigen auto aan te schaffen en kilometers te declareren bij de werkgever. De meeste 
autorijders zijn zeer prijsbewust en risicomijdend. Dit is koren op de molen van de talrijke nieuwe 
toetreders die als aggregator de aftersales markt betreden, ROB-volume clusteren en onder 
brengen bij voor hen  aantrekkelijke partijen. 

In de automotive markt zijn er inmiddels aggregators te vinden in alle soorten en maten. Er zijn 
partijen als Zoover, Bookings.com en Groupon die bemiddelen in producten als (aankoop)keuringen, 
onderhoudsbeurten, oliewissels en bandenwissels. Dan zijn er ook aggregators als de ANWB en de 
Consumentenbond, die met eigen onderhoudscontracten de markt hebben betreden. De 
consument kan zijn ROB-kosten ‘vastzetten’ voor een bepaalde duur en afrekenen per maand of 
per kilometer.  

De gevolgen van dit scenario zijn ingrijpend voor de aftersales sector. Aftersales is een non-interest 
product geworden en de consument selecteert op basis van prijs en gemak. Aftersales partijen 
kunnen zich maar moeilijk onderscheiden en verkopen nu vooral onderhoud aan 
leasemaatschappijen, aggregators en webshops. De onderhoudsmarkt is vrijwel volledig universeel 
geworden. Formulevorming is aan de orde van de dag en samenwerking met de nieuwe 
intermediaire partijen is van levensbelang. 
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De weg naar 2025 

Het is 2025. In het laatste decennium is de economie 
weliswaar licht gegroeid, maar dit weegt niet op tegen de 
hoge inflatie. Per saldo is de koopkracht van de consument 
stevig gedaald en dit vertaalt zich in zijn uitgavepatroon. De 
consument is prijsbewust en risicomijdend, ook wanneer het 
aankomt op automobiliteit. Bij de aanschaf van nieuwe auto’s 
is er nauwelijks nog sprake van merkemotie en bij de 
aftersales selecteert de consument primair op de prijs van 
een onderhoudsproduct of beurt. Het enige product 
waarvoor de consument wel bereid is in de buidel te tasten is 
een onderhoudsverzekering, om financiële verrassingen voor 
te zijn. 

Ondanks de aanhoudende laagconjunctuur bezitten de 
meeste consumenten een eigen auto. Deelconcepten, 
privéleasing en mobiliteitsabonnementen zijn nauwelijks van 
de grond gekomen. Hier zijn een aantal oorzaken voor te 
noemen. Allereerst moedigt het fiscale beleid van de 
overheid autobezit aan voor de particulier. De overheid is van 
mening dat belastingen worden geheven om inkomsten te 
genereren en niet om gedrag te beïnvloeden. Belastingen 
worden daarom niet langer gedifferentieerd naar label of 
uitstoot.  Autobezitters betalen BPM in samenhang met de 
aanschafprijs van de auto en wegenbelasting die is 

gerelateerd aan het gewicht van het voertuig. Werknemers 
met een auto van de zaak betalen 25% bijtelling, ongeacht de 
milieuprestatie van het voertuig. Veel werknemers kiezen er 
voor een eigen auto te rijden om aanspraak te maken op een 
vergoeding voor woon-werk verkeer en incidentele 
kilometers. 

Een van de redenen dat de Nederlandse overheid minder 
inzet op vergroening van het nationale wagenpark, ligt in het 
feit dat er op Europees niveau  redelijk strikte 
emissiestandaarden gelden. De EU dwingt de naleving van 
deze standaarden af, net als ze de naleving van (de 
verlengde) groepsvrijstelling 461/2010 afdwingt. De vele 
boetes die het afgelopen decennium zijn uitgedeeld, hebben 
geresulteerd in sterk verbeterde toegang tot technische 
informatie en diagnose-apparatuur voor merkonafhankelijke 
bedrijven. Ook is er sprake van ‘open access’ met betrekking 
tot de voertuig- en locatiegegevens, die door middel van 
telematica oplossingen worden gedistribueerd. Er is sprake 
van een gelijk speelveld. 

 

‘Deelconcepten, privé-leasing en mobiliteitsabonnementen 
zijn nauwelijks van de grond gekomen’ 
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Ketenkaper  
Marktontwikkelingen in vogelvlucht 

Typering markt 

Hoewel de omslag van bezit naar gebruik nauwelijks van de 
grond is gekomen, is de autobranche in dit scenario sterk 
veranderd. Op het gebied van verkoop nieuw heeft 
‘downsizing’ verder doorgezet, hetgeen de druk op marges 
verder heeft verhoogd. Op het vlak van aftersales is het beeld 
echter dramatisch veranderd. De aftersales is vrijwel geheel 
universeel geworden en traditionele partijen hebben het 
primaire contact met hun klanten goeddeels verloren. 

De snelle verandering van de markt, is het gevolg van de 
toetreding van zogenaamde aggregators, partijen die zich 
tussen klant en branche hebben genesteld en profiteren van 
inefficiëntie in de keten. Deze aggregators bundelen ROB-
volume en brengen dit onder bij aftersales partijen. In de 
markt zijn er inmiddels veel verschillende intermediaire 
partijen actief. Er zijn bijvoorbeeld aggregators als Zoover, 
Bookings.com en Groupon die bemiddelen in producten als 
(aankoop)keuringen, onderhoudsbeurten, oliewissels, 
bandenwissels en dergelijke. Vaak werken deze partijen met 
een bemiddelingsfee, maar soms kopen ze het onderhoud 
ook op grote schaal in bij aftersales partijen. Kenmerkend 
voor hun aanpak is dat ze de consument maximale 
transparantie en veel gemak bieden. De klant is via hun 
websites en apps in staat meerdere onderhoudsadressen te 
vergelijken op prijs, kwaliteit en klanttevredenheid en kan 
rechtstreeks een afspraak inplannen bij het onderhouds-

bedrijf naar keuze. Bij besteding van minimaal € 50,- is de 
haal-en-breng service van het voertuig in de meeste gevallen 
gratis. Naast de genoemde partijen zijn er ook aggregators als 
de ANWB en de Consumentenbond, die met eigen 
onderhoudscontracten de markt hebben betreden of 
bemiddelen bij het collectief inkopen van onderhoud. Onder 
hun eigen label bieden deze partijen hun leden diensten aan 
waarbij ze hun ROB-kosten kunnen ‘vastzetten’ voor een 
bepaald aantal jaar. Afrekenen kan in de regel per maand of 
zelfs per kilometer. Communicatie vindt grotendeels plaats 
via slimme apps die gebruik maken van voertuig- en 
locatiegegevens.  

Aan de andere kant van het spectrum doen branchevreemde 
webshops een duit in het zakje. Bij partijen als Amazon en 
Bol.com kan de consument zelf auto-onderdelen aanschaffen 
en laten monteren bij een aangesloten werkplaats. 
Retourstromen worden keurig afgehandeld en er is een ruime 
coulance-regeling. 

 

‘Aggregators hebben het primaire contact met de klant 
overgenomen’ 
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Ketenkaper  
De aftersales markt (1) 

De aftersales markt 

De implicaties van het ‘Ketenkaper’-scenario zijn ingrijpend. 
Aftersales is een non-interest product geworden en de 
consument selecteert op basis van prijs en gemak. 
Onderhoudspartijen kunnen zich richting de consument maar 
moeilijk onderscheiden en verkopen nu vooral onderhoud 
aan leasemaatschappijen, aggregators en webshops. 
Formulevorming is aan de orde van de dag, aangezien 
aggregators bij voorkeur grootschalig en full-service multi-
merk onderhoud inkopen. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat een grote schadeketen, een glasketen 
en een onderhoudsketen reeds jaren zijn gefuseerd. 

Om zich te onderscheiden profileren formules en 
samenwerkingsverbanden zich als exclusief partner van 
aggregators, bieden ze leasemaatschappijen de mogelijkheid 
onderhoud tegen een vast bedrag (per kilometer of auto) af 
te kopen en sluiten ze contracten met webshops om door de 
consument rechtstreeks aangeschafte onderdelen te 
monteren.  

Niet alleen partijen onderin de keten moeten flexibiliteit en 
strategisch vermogen aan de dag leggen om te overleven, 
ook andere traditionele marktpartijen moeten meebewegen 
om zich staande te houden in deze hypercompetitieve markt. 

 

 

 

 

 

 

 Veel leasemaatschappijen hebben bijvoorbeeld –om te 
compenseren voor de dalende vraag naar leaseauto’s- de 
markt betreden met onderhoudscontracten voor occasions. 
Door aftersales volume te vergroten proberen ze betere 
condities te bedingen bij de veiling van ROB-
werkzaamheden. Sommige leasemaatschappijen proberen 
hierbij hun competitiviteit te vergroten door zelf olie- en 
bandenwissel te verzorgen.  

Net als leasemaatschappijen mengen auto-importeurs, 
onderdelenimporteurs en grossiers zich in de markt voor 
onderhoudscontracten. Ondersteund door –met het voertuig 
communicerende- apps en gestroomlijnde internetportals 
proberen ze de concurrentie met aggregators aan te gaan. 
Hierbij passeren ze in de regel hun distributienetwerken. Veel 
onderdelenimporteurs bijvoorbeeld hebben eigen webshops 
geopend, waarmee ze de klant rechtstreeks bedienen. Auto-
importeurs bieden onderhoudsproducten aan waarbij zij de 
contactpartij vormen met de klant. 

 

 

‘De consument selecteert op basis van prijs en gemak’’ 
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Ketenkaper  
De aftersales markt (2) 

De zeer competitieve aftersales markt heeft veel effect op 
de bedrijfsvoering van dealers en onafhankelijke garages. 
De daling van bruto marge op aftersales heeft binnen het 
merkkanaal geleid tot een sterke rationalisatie van het 
distributienetwerk. Om hun kostenstructuur terug te 
dringen, scheiden dealers vaker sales en aftersales. Ook 
zijn dealers begonnen met een reductie van overcapaciteit. 
Om de winstgevendheid op peil te krijgen worden 
servicevestigingen gesloten en samengevoegd. Het aantal 
bruggen per regionale werkplaats is sterk gestegen en de 
bundeling van volume heeft geleid tot een betere kwaliteit, 
scherpere prijzen en een bredere (multi-merk) propositie. 
De sterke rationalisatie heeft echter geleid tot 
concentratie. In 2025 zijn er nog 8 importeurs en 750 
merkdealers (contractanten) actief. Bovendien sturen veel 
fabrikanten hun distributienetwerken Europees aan. 

Hoewel onafhankelijke garages het voordeel hebben van 
een multi-merk aanbod en goede toegang tot informatie, 
neemt ketenvorming ook hier sterk toe. Om in aanmerking 
te komen tot het sterk gestegen volume aan gestuurd 
onderhoud is aansluiting bij een netwerk bijna 
onontkoombaar.  
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aftersales today 

Grote fusie in aftersales 
Vianen – Branchedeskundigen kondigen aan dat er een 

grote fusie aanstaande is tussen de grootste 

schadeketen, de grootste onderhoudsketen en de 

grootste glasketen van de automotive aftersales markt. 

Wanneer deze fusie doorgaat zou er een marktpartij 

ontstaan met een omzet van meer dan 500 miljoen euro… 

ANWB sluit 

100.000ste 

contract af 
De Haag – Naar eigen 

zeggen overtreft de 

populariteit van haar 

onderhoudsconcept alle 

verwachtingen. Gisteren. 

RECLAME 

Boek hier uw onderhoudsbeurt! 
Zoover 

Bookings.com 

ANWB 

De Garage 

AD Autobedrijf 
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Ketenkaper  
Kansen en uitdagingen 

57 

Het ‘Ketenkaper’ scenario wordt gekenmerkt door een 
hoge mate van particulier bezit van voertuigen en 
dominante rol in de aftersales voor zogenaamde partijen 
die als tussenpersoon het klantcontact overnemen en 
ROB-volume sturen. Het geschetste scenario is extreem, 
maar toch denkbaar. Als ondernemer of manager is het 
belangrijk te testen of je huidige strategie of plannen hout 
snijden wanneer dit scenario werkelijkheid wordt en of je 
business model voldoende robuust is.  

Het scenario nodigt eveneens uit om te brainstormen over 
kansen voor uw specifieke bedrijf. Wat zijn op basis van de 
unieke kenmerken van uw onderneming specifieke kansen 
en uitdagingen in dit scenario? Welke klanten gaat u 
bedienen? Welke waarde voegt u toe? Hoe ziet uw 
verdienmodel eruit? Met welke partners werkt u samen en 
welk personeel hebt u nodig om succesvol te zijn? De 
kansen en uitdagingen in het kader rechts geven een 
aantal voorbeelden van mogelijke uitkomsten in dit 
scenario. 

Beeld u in dat het 2025 is en het Ketenkaper scenario de 
realiteit is geworden… Welke beslissingen had uw bedrijf 
10 jaar geleden moeten nemen om nu succesvol te zijn? 

Kansen en uitdagingen voor marktpartijen: 

 

 Schaalvergroting en netwerkrationalisatie om 
marktdominantie af te dwingen en kosten te 
reduceren. 

 Tariefdifferentiatie en veiling werkplaatscapaciteit 
om bezettingsgraad te optimaliseren. 

 Formulevorming om afspraken te kunnen maken 
met aggregators over gestuurd onderhoud. 

 Kostenrisico wegnemen bij leasemaatschappijen en 
aggregators door aftersales tegen vaste bedragen te 
verzorgen. 

 Sterke inzet op ontwikkeling onderhoudscontracten 
en verkoop voertuig, inclusief onderhoudscontract. 

 Investeringen in ICT om online capaciteit zichtbaar te 
maken en te communiceren met systemen van 
aggregators. 
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De scenario’s vergeleken 
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Kenmerken “Innovatieve 
Intermediair” 

“Mobiliteitsmaker” “Robuuste Retailer” “Ketenkaper” 

Dominante marktpartijen Technologische 
toetreders 

Autofabrikanten en 
leasemaatschappijen 

Dealergroepen en 
universele ketens 

Aggregators 

Wagenpark 
- Omvang 
- Jaarlijks kilometrage 
- % Onderhoudssturing 
- % Schadesturing 

 
- 7,5mln 
- 10.000km 
- >50% 
- >90% 

 
- 7,5mln 
- 11.000km 
- >50% 
- >90% 

 
- 8,5mln 
-13.000km 
- >20% 
- >60% 

 
- 9,0mln 
- 13.000km 
- >40% 
- >80% 

Complexiteit onderhoud Zeer hoog: auto is 
ultieme mobiele 
computer 

Hoog: auto’s rijden bijna 
autonoom en zijn 
‘connected’ 

Hoog: niet alle tech. info 
goed toegankelijk voor 
alle marktpartijen 

Relatief laag: onderhoud 
is in hoge mate 
universeel 

Klantoriëntatie Volledige ontzorging: 
klant betaalt voor all-in 
mobiliteitsproduct 

Voorzichtig en rationeel: 
mobiliteits-mix met 
auto als ‘spil’  

Gemak, comfort en 
transparantie: maar 
beperkt te sturen 

Prijsbewust en 
risicomijdend: ROB-
contract met km-prijs 
populair 

Klantvoorkeur Innovatieve mobiliteit Mobiliteit Auto (premium product) Auto (commodity) 

Implicatie aftersales 
markt 

Zeer groot: weinig 
keuzevrijheid berijder, 
‘backoffice’ activiteit 

Groot: veel sturing, 
rationalisatie netwerk 
en invloed internet 

Groot: hoge mate van 
transparantie en 
keuzevrijheid 

Groot: non-interest 
product op basis van 
prijs/gemak 

Dominante partijen 
aftersales markt 

Netwerken van 
gecertificeerde ketens 

Merkkanaal en 
universele ketens 

Dealergroepen en 
universele ketens 

Netwerken van 
universele partijen 



Op basis van de veranderkrachten en scenario’s wordt in dit hoofdstuk ingegaan op een aantal 
strategische thema’s die relevant zijn voor partijen. De thema’s zijn gegroepeerd rondom een 
aantal belangrijke ‘strijdtonelen’ die in de aftersales markt zullen ontstaan. 

 

H3. Aan de slag 



Aan de slag 
(1) Krijg uw eigen business model helder 

• De in dit document beschreven veranderkrachten en 
scenario’s  zijn bedoeld om aftersales partijen te 
informeren en te inspireren. Ze vormen de basis voor 
de ontwikkeling van een robuuste toekomststrategie.  

• Voordat nagedacht wordt over de implicaties van de 
veranderkrachten en scenario’s is het voor gebruikers 
van belang het eigen business model goed te hebben 
beschreven. 

• Een business model beschrijft de unieke wijze waarop 
een bedrijf waarde creëert voor klanten en hoe het 
deze waarde weet om te zetten in inkomsten. Een 
business model vormt het DNA van een 
onderneming. 

• In het business model canvas (rechtsboven) wordt 
beschreven: 

• Welke klanten (segmenten) de onderneming bedient 

• Hoe de onderneming onderscheidend is voor klanten (bijv. 
prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid, etc.). Dit is de 
waardepropositie 

• Hoe de onderneming de relatie met klanten organiseert 
(fysiek, digitaal, events, etc.) 

• Hoe de fysieke distributie wordt georganiseerd (kanalen) 

 

 

• Ook wordt beschreven hoe een onderneming de 
waardepropositie voedt: 

• Welke kernactiviteiten cruciaal zijn 

• Welke bedrijfsmiddelen nodig zijn 

• Welke partners van groot belang zijn voor het bedrijf (bijv. 
importeurs, leveranciers, etc.) 

• Tenslotte wordt beschreven welke kosten de 
onderneming dient te maken en welke 
omzetstromen het genereert (verdienmodel).  
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“Een business model vormt het DNA van je onderneming en pas je niet zo gemakkelijk aan”. 

Kanalen 
Omzet 

Klantrelaties 

Waarde 
propositie 

Kern 
activiteiten 

Partners 

Bedrijfs- 
middelen 

Kosten 

Klanten 



Aan de slag 
(2) Denk na over de implicaties van de scenario’s 

• Wanneer het huidige business model van de 
onderneming goed is beschreven, kan nagedacht 
worden over de implicaties van de scenario’s.  

• Per scenario kan worden nagedacht of het business 
model van de onderneming stevig genoeg is. In elk 
scenario worden daarom de volgende vragen 
beantwoord: 

• Wie zijn in deze wereld onze klanten? 

• Hoe bieden we hen toegevoegde waarde met onze 
producten en diensten? 

• Hoe komen we met hen in contact en onderhouden we 
het contact? 

• Welke partners en medewerkers hebben we nodig om de 
juiste producten en diensten te kunnen leveren? 

• Waar verdienen we precies ons geld aan en hoe ziet onze 
kostenstructuur er uit? 

• Een gesprek over de scenario’s en het gewenste 
business model levert een oogst op aan ideeën over 
kansen, bedreigingen en strategische opties om het 
business model te versterken.  

• Het is verstandig de strategische opties per scenario 
vast te leggen en te bepalen of ze ook aansluiten bij 
de overige drie scenario’s. 
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“Scenario’s zijn eigenlijk een windtunnel. Als je business model overeind blijft is het robuust” 



• Vangnetten: kleine investeringen die kunnen worden 
uitgebreid en bedoeld zijn om te compenseren voor een 
risicovolle optie. 

• Op basis van de eigen risicohouding kunnen 
ondernemers keuzes maken voor specifieke opties. 
Risicomijdende partijen kiezen vaak vooral ‘geen spijt’ 
opties, terwijl risicotolerante partijen vaker voor een 
risicovolle optie kiezen, soms in combinatie met 
vangnetopties. 

• In de volgende slides wordt aan de hand van een 
vijftal ‘strijdtonelen’ in de aftersales markt ingegaan 
op een aantal strategische thema’s in de markt. 

Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Aansluiten bij een onderhoudsformule     

Reduceren indirect personeel     

Specialiseren in één specifiek merk     

Volledige focus op intermediairs     

Inzet op integrale mobiliteitsproducten     

Aan de slag 
(3) Toets de robuustheid van strategische opties 

• Wanneer alle scenario’s afzonderlijk zijn besproken, 
zijn een groot aantal opties afgeleid om het business 
model te verstevigen. 

• In een scenario/optie matrix worden deze opties 
vervolgens beoordeeld op de aansluiting bij de vier 
scenario’s (zie onderstaande figuur). 

• Er vallen drie categorieën strategische opties te 
onderscheiden: 

• Geen spijt opties: beslissingen met een positieve 
uitwerking in alle scenario’s. 

• Risicovolle opties: opties met een positieve opbrengst in 
slechts enkele scenario’s. 

62 



Aan de slag 
Vijf strijdtonelen in de aftersales markt 
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1. De slag om onderdelen 
en informatie 

2. De slag om de 
distributie 

3. De slag om de oudere 
bouwjaren 

4. De slag om het volume 

5. De slag om 
klanttevredenheid 

OEM-branded (OES) VM-branded (OE) 



Aan de slag 
De slag om onderdelen en informatie 

• Het eerste strijdtoneel in de aftersales markt bevindt 
zich boven in de keten. Het is primair de strijd tussen 
autofabrikanten en hun toeleveranciers. 
Autofabrikanten zien het liefst dat toeleveranciers 
hun producten primair aan het merkkanaal leveren, 
maar voor toeleveranciers is juist de toegang tot de 
onafhankelijke aftermarket van groot belang. 

• Hoe meer focus toeleveranciers kunnen leggen op het 
bedienen van de aftermarket, des te sneller 
reservedelen en technische informatie beschikbaar 
zijn en des te competitiever merkonafhankelijke 
bedrijven zullen zijn. 

• Industriële toeleveranciers kunnen de geschetste 
scenario’s gebruiken om na te denken over hun 
strategie.  

• In sommige scenario’s ligt een sterke inzet op de 
onafhankelijke aftermarket meer voor de hand dan in 
andere. In sommige scenario’s is het relevanter om in 
te zetten op een hoge mate van ketenregie of 
neerwaartse integratie, terwijl in andere scenario’s 
juist de samenwerking met een nieuwe innovatieve 
toetreder voor de hand ligt. 

• De onderstaande tabel geeft een eerste idee van 
opties voor toeleveranciers en hun aansluiting bij de 
vier aftersales scenario’s. 
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Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Inzet op vrije toegang technische informatie     

Inzet op ketenregie (netwerken, formules)     

Neerwaartse integratie     

Samenwerking nieuwe intermediairs     

Klantgerichte apps     

“Toeleveranciers hebben de afgelopen jaren sterker dan ooit ingezet op aftermarket activiteiten” 



Aan de slag 
De slag om de distributie 

• Het tweede strijdtoneel in de aftersales markt bevindt 
zich op het niveau van importeurs/groothandels. De 
slag om de distributie gaat om het aanboren van de 
juiste kanalen om reservedelen en concepten aan 
eindgebruikers te leveren. 

• De slag om de distributie gaat de laatste jaren 
gepaard met ketenregie en branchevervaging. Zowel 
auto-importeurs als onderdelenimporteurs proberen 
sterke retailnetwerken op te bouwen om 
onderdelenverkoop zeker te stellen. Tegelijkertijd 
proberen ze retailers in het andere kanaal te 
beleveren met hun onderdelen en informatie. 

 

 

• Auto-importeurs en onderdelenimporteurs kunnen de 
geschetste scenario’s gebruiken om na te denken 
over hun strategie.  

• In sommige scenario’s ligt inzet op ondersteuning van 
retailnetwerken voor de hand, terwijl in andere 
scenario’s directe levering van eindgebruikers een 
optie is. In sommige scenario’s zijn kansen voor 
marktverbreding groot, terwijl in andere juist 
productontwikkeling relevant is. 

• De onderstaande tabel geeft een eerste idee van 
opties voor distributeurs en hun aansluiting bij de vier 
aftersales scenario’s. 
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Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Directe levering eindgebruikers (webshops)     

Klantgerichte apps     

Neerwaartse integratie     

Deals met intermediairs     

Beleveren andere kanaal     

“Branchevervaging leidt uiteindelijk tot een volledig universele aftersales markt” 



Aan de slag 
De slag om de oudere bouwjaren 

• Het derde strijdtoneel in de aftersales markt bevindt 
zich op het niveau van dienstverleners/retailers. De 
slag om de oudere bouwjaren gaat om het vergroten 
van marktaandeel in het segment auto’s waar de 
fabrieksgarantie is verlopen. 

• De slag om de oudere bouwjaren is intens. Veel 
aanbieders vanuit merkonafhankelijke en 
merkgerelateerde hoek mengen zich in de strijd om 
de gunsten van de consument. Door zich te 
onderscheiden op factoren als prijs, kwaliteit, 
toegankelijkheid, risicoreductie en dergelijke 
proberen ze consumenten langjarig te binden. 

• Dienstverleners/aanbieders van aftersales kunnen de 
geschetste scenario’s gebruiken om na te denken 
over hun strategie.  

• In sommige scenario’s valt de klant te binden door 
onderhoudscontracten (risicoreductie), terwijl in 
andere scenario’s juist internet-only modellen 
(toegankelijkheid) relevant zijn. Actieve 
occasionverkoop kan een manier zijn om klanten te 
blijven binden, evenals professionelere communicatie 
(customer contact centers). 

• De onderstaande tabel geeft een eerste idee van 
opties voor dienstverleners en hun aansluiting bij de 
vier aftersales scenario’s. 
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Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Onderhoudscontracten     

Customer contact center     

Versterking occasionverkoop (incl. import)     

Internet-only modellen     

Kostenreductie/netwerkrationalisatie     

“Toegang tot oudere bouwjaren is cruciaal in een dalende aftersales markt” 



Aan de slag 
De slag om het volume 

• Het vierde strijdtoneel in de aftersales markt bevindt 
zich op het niveau van intermediairs. De slag om het 
volume gaat om bundelen van de vraag van zoveel 
mogelijk consumenten om inkoopmacht en marges 
te vergroten. 

• De slag om het volume is intens. Op dit moment zijn 
het met name gevestigde intermediairs, zoals 
verzekeraars en leasemaatschappijen, die onderling 
concurreren. De verwachting is echter dat er veel 
partijen zullen toetreden. Te denken valt aan 
mediapartijen, technologieconcerns, 
consumentenorganisaties, internetbedrijven, 
elektriciteitsbedrijven, loyaliteitsorganisaties, etc. 

• Bestaande en nieuwe intermediairs, maar ook andere 
partijen in de keten kunnen de geschetste scenario’s 
gebruiken om strategie te ontwikkelen. 

• In sommige scenario’s valt de consument te binden 
met (langjarige) onderhoudscontracten. In andere 
scenario’s is de consument op productniveau 
(beurten, onderdelen) op zoek naar de beste deal en 
voorzien boekingssites en onderdelenportals in een 
behoefte. 

• De onderstaande tabel geeft een eerste idee van 
opties voor partijen en hun aansluiting bij de vier 
aftersales scenario’s. 

 

67 

Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Onderhoudscontracten     

Vergelijkingssites     

Boekingssites     

Internetveilingen     

Onderdelenportals (webshops)     

“Aggregators hebben de laatste jaren veel sectoren getransformeerd” 



Aan de slag 
De slag om klanttevredenheid 

• Het vijfde strijdtoneel in de aftersales markt bevindt 
zich op het niveau van de klant en heeft te maken met 
zijn behoefte. Een voortdurende verbetering van 
klanttevredenheid is het bestaansrecht van iedere 
partij. 

• Bij het nadenken over klanttevredenheid dienen 
partijen een onderscheid te maken tussen 
consumenten en zakelijke klanten. Behoeften van de 
eindgebruiker stemmen vaak overeen, maar bij 
zakelijke klanten dienen dienstverleners veel oog te 
hebben voor behoeften van eigenaars (fleetowners of 
leasebedrijven).  

• Alle partijen in de keten kunnen vanuit hun eigen rol 
en ambities de scenario’s gebruiken om na te denken 
over klantbehoeften en gedrag.  

• In alle scenario’s spelen de behoeften van 
automobilisten een rol. In sommige scenario’s hebben 
zakelijke partijen specifieke behoeften.  

• De onderstaande tabel geeft een eerste idee van 
opties voor partijen en hun aansluiting bij de vier 
aftersales scenario’s. 
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Innovatieve 
Intermediair 

Mobiliteitsmaker Robuuste Retailer Ketenkaper 

Investeer in CRM     

Investeer in goede digitale ontsluiting     

Investeer in authenticiteit     

Maak kwaliteit zichtbaar op social media     

Breng klant in contact met monteurs     

“Richting klant gaat het om authenticiteit aan de voorkant en efficiënte processen aan de achterkant” 
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Bijlage 3 
Over BOVAG, RAI Vereniging en Jester Strategy 

Over BOVAG 

• BOVAG is de brancheorganisatie van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, 
aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations. BOVAG 
behartigt de belangen van ruim 10.000 ondernemers die een gezamenlijke omzet hebben van circa 50 miljard euro en 
werk bieden aan ruim 80.000 mensen. 

 

Over RAI Vereniging 

• RAI Vereniging, Rijwiel & Automobiel Industrie, behartigt de belangen van ruim 700 fabrikanten en importeurs van 
personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en 
scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook de leveranciers van onderdelen voor deze voertuigen en van garage-
uitrusting zijn bij de Vereniging aangesloten. 

 

Over Jester Strategy 

• Jester Strategy is een strategisch adviesbureau dat zich richt op het versterken van de strategische conversatie –het 
gesprek over de toekomst– binnen ondernemingen. Jester is gespecialiseerd in scenarioplanning, strategieontwikkeling, 
business intelligence, business planning, haalbaarheidsstudies en business cases. Jester heeft veel ervaring in de 
automotive sector en adviseert de directie van auto-importeurs, merkdealers, onderdelengroothandels, 
leasemaatschappijen en universele ketens. 
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Bijlage 4 
Beschrijving marktpartijen 

Partij Beschrijving 

Generieke fabrikant (IAM) Independent Aftermarket Manufacturer. Fabrikant van matching quality reserve-onderdelen. Distributie loopt veelal via onderdelen-
importeurs in het ongebonden kanaal (de aftermarket). 

Onderdelenfabrikant (OEM) Original Equipment Manufacturer. Fabrikant van originele onderdelen. Zowel eerste montage als OEM-branded en VM-branded 
aftermarket onderdelen. 

Autofabrikant (VM) Vehicle Manufacturer. Fabrikant van auto’s. 

Onderdelenimporteur Ook wel warehouse distributor genoemd. Importeur van originele (OES) en matching quality aftermarket onderdelen. Levert 
voornamelijk aan grossiers. 

Grossier Grossier in automaterialen. Betrekt onderdelen voornamelijk van onderdelenimporteurs, maar ook rechtstreeks van 
onderdelenfabrikanten. Belevert voornamelijk universele garagebedrijven en –ketens. 

Auto-importeur Merkgelieerde importeur van auto’s en reserveonderdelen. Ook wel National Sales Company genoemd. In Nederland zijn er zowel 
zelfstandige auto-importeurs als fabrieksimporteurs actief. 

Universele garage Merkonafhankelijk garagebedrijf. Betrekt onderdelen veelal van van grossier in automaterialen en participeert vaak in 
garageconcept/formule. 

Universele keten Keten van merkonafhankelijke garagebedrijven. Vaak één eigenaar of harde vorm van franchising. 

Fast fitter Keten van gespecialiseerde merkonafhankelijke garagebedrijven. Vaak gespecialiseerd in met monteren van specifieke onderdelen, 
zoals banden, uitlaten, en dergelijke. 

Dealergroep Een groep met dealerbedrijven van verschillende merken. Ook wel dealerholding genoemd. 

Monomerk dealer Een dealer die één automerk vertegenwoordigd in een verzorgingsgebied. 

Aggregator Een intermediair/makelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Intermediairs zijn vaak partijen met een sterk klantcontact, die zich 
tussen eindgebruiker en aftersales aanbieders positioneren. 

Leasemaatschappij Een specifieke intermediair, die automobiliteit verzorgd voor met name zakelijke klanten. Leasemaatschappijen maken onderscheid 
tussen financial  en full-operational leasing. 

Verzekeraar Schadeverzekeraar met autoverzekeringen in portefeuille. 

Consumentenorganisatie Belangenorganisatie voor eindgebruiker. Algemeen (bijv. Consumentenbond) of branchespecifiek (bij. ANWB) 

Technologieconcern In technologie gespecialiseerde onderneming met specifieke oplossingen voor de automobielsector. 
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Bijlage 5 
Vaststellen veranderdrijvers (1) 

• Veranderdrijvers vormen de basis van de scenario’s. 
Ze staan aan de basis van verandering en hun verloop 
en impact op de sector is onvoorspelbaar. 

• Om veranderdrijvers uit een set trendclusters te 
kunnen identificeren, zijn de volgende criteria van 
belang: 

1. De mate van invloed op de overige 
veranderkrachten(het systeem) 

2. De mate van onzekerheid over het verloop van de 
veranderkracht 

3. De mate van onzekerheid over de impact van de 
veranderkracht 

4. De mate van directe impact van de veranderkracht 

• De 14 veranderkrachten zijn door de projectgroep en 
de klankbordgroep beoordeeld op hun mate van 
impact en onzekerheid over het verloop van de 
veranderkracht. 

• De mate van onzekerheid over de impact van een 
veranderkracht is berekend door de 
standaarddeviatie te nemen van de score op impact. 

• De mate van invloed op de overige veranderkrachten 
(cross-impact) is berekend door een zogenaamde  
cross-impact analyse (zie volgende dia) uit te voeren. 
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