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Deze rapportage is met betrokkenen uit de bedrijfswagenbranche tot stand gekomen en geeft een overzicht van de
belangrijkste trends rondom de bedrijfswagenbranche. De huidige en te verwachten ontwikkelingen bij de overheid, in transport
en logistiek en in de branche zelf zijn met behulp van deskresearch, interviews en surveys in kaart gebracht. Door deze
volgorde aan te houden werken we van buiten de branche naar binnen de branche. De beschrijving van deze ontwikkelingen en
de daaruit volgende consequenties voor het personeel in de bedrijfswagenbranche vormen de kern van deze rapportage. Het
onderzoek is in opdracht van OOMT en in samenwerking met BOVAG uitgevoerd door Innovam.
Overheid
Het beleidsdoel van de Europese en Nederlandse overheid is een verdere reductie van de CO2 –uitstoot. Om dit te bereiken
gaat de Nederlandse overheid een andere koers varen. Het aantal financiële stimulansen wordt afgebouwd en
ondernemerschap wordt meer gefaciliteerd. De overheid treedt terug en stelt slechts de beleidskaders op. Doel is om de
branche zelf meer invloed te geven en marktverstoring door de overheid te beperken. De verantwoordelijkheid van de lokale
overheid neemt toe, waardoor differentiatie in gemeentelijk beleid toeneemt. De lokale overheid gaat zich richten op een
schonere leefomgeving en het beperken van het aantal transportbewegingen. De Nederlandse overheid neemt het voortouw in
het harmoniseren van deze lokale wet- en regelgeving.
Transport
Nederlandse transporteurs hebben de slag om internationaal transport verloren van aanbieders uit Oost-Europese landen. Op
kostprijs kunnen zij hiermee niet concurreren. Hierdoor zien we in de Nederlandse transportsector twee ontwikkelingen:
• Transporteurs die internationaal actief willen blijven zijn geheel of gedeeltelijk uitgevlagd en hebben hun wagenpark (deels)
meegenomen.
• Het aantal transporteurs dat zich richt op nationale distributie neemt toe. Hierdoor ontstaat een overschot van aanbieders op
de Nederlandse distributiemarkt, waardoor verkoop- en aftersalesmarges van truckbedrijven nog verder onder druk komen
te staan.
Gevolg van beide ontwikkelingen is, dat de bedrijfswagenverkopen in Nederland dalen en transporteurs nog meer aandacht
hebben voor kostenbeheersing.
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Total Cost of Ownership
In het verkoopproces neemt het belang van Total Cost of Ownership (TCO) toe, terwijl het belang van merk (imago) en
persoonlijke relatie afneemt. Deze ontwikkeling zet zich verder door tot 2030 en geldt zowel voor traditionele diesel als
alternatieve aandrijfsystemen. Transporteurs spelen hierop in door professionalisering van de inkoopfunctie en een
meermerkenstrategie. Verschillen tussen truckdealers (aanschaf en onderhoud) en transporteurs (aanschaf, onderhoud,
brandstof, chauffeurskosten) over de interpretatie van TCO zorgen hierbij voor spraakverwarring.
Technologie
Het aandeel lichte bedrijfswagens met verschillende aandrijflijnen voor stedelijke distributie neemt toe door overheidsfacilitering
en kaderstelling. Stadsdistributie moet hierdoor in 2025 schoner zijn dan nu het geval is en een belangrijke bijdrage aan de
CO2-reductiedoelstellingen leveren.
Voor zware bedrijfswagens gericht op lange afstandstransport blijft dieselaandrijving tot 2025 de belangrijkste aandrijflijn. Het
aandeel zware bedrijfswagens met een alternatieve aandrijving neemt toe, maar zal de dominantie van diesel niet kunnen
terugdringen.
Bij zware bedrijfswagens voor stedelijke distributie ontstaan wel verschillende aandrijflijnen. Omdat de actieradius van het
voertuig bij stedelijke distributie minder belangrijk is, gaan CNG/LNG/EV en hybride in belang toenemen. Landelijke en
regionale overheden bevorderen het gebruik van deze aandrijftypen door transporteurs.
Bestaande comfort- en veiligheidssystemen worden verder geoptimaliseerd. Adaptive cruise control wordt op termijn vervangen
door coöperative adaptive cruise control. De aanpassingen leiden tot een toename van software en ICT toepassingen in
bedrijfswagens.
Het aantal telematicatoepassingen in bedrijfswagens stijgt. De belangrijkste drijfveer is kostenbeheersing. De partij die beschikt
over de data en de mogelijkheden heeft deze te analyseren, kan de gebruikskosten van het voertuig verlagen.
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Zowel transporteurs, truckbedrijven als dealers hebben belang bij deze gegevens. Een belangrijke en nog niet beantwoorde
vraag is: “wie is eigenaar van de data?”. Hierdoor is nog niet duidelijk waar in de keten van importeurs, truckbedrijven en
transporteurs de data geanalyseerd gaan worden en wie hiermee zijn marges vergroot.
Ketenintegratie
Marges die zowel bij transporteurs als truckbedrijven onder druk staan leiden tot ketenintegratie. Transporteurs met een
eigen werkplaats voeren steeds vaker onderhoud voor derden uit om de kosten van de werkplaats te dekken. Complex
onderhoud wordt vaker zelf uitgevoerd, waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de benodigde investering in materialen
en middelen en de terugverdientijd. Schaalvergroting door fusies versterkt deze achterwaartse integratie.
Truckbedrijven verbreden hun producten- en dienstenaanbod en richten zich op bijvoorbeeld traileronderhoud, schadeherstel
en financierings- en verzekeringsdiensten. Truckbedrijven ontwikkelen zich tot een totaalformule, waar transporteurs terecht
kunnen voor onderhoud aan de totale combinatie.
Gevolgen voor personeel
De gevolgen voor het personeel in de truckbranche zijn divers. Het benodigde opleidingsniveau van zowel het
salespersoneel als de werkplaatstechnici gaat omhoog. De salesmanager gaat verdwijnen en wordt een accountmanager die
zijn klanten regelmatig adviseert over ontwikkelingen in de branche en de invloed die deze gaan hebben op het bedrijfsmodel
van zijn klanten. Kennis van TCO, wet- en regelgeving, maar vooral het bedrijfsmodel van klanten wordt zeer belangrijk. De
dalende verkopen en opkomst van internetverkoop betekent dat de behoefte aan salespersoneel met 20% afneemt.
Voor werkplaatstechnici betekenen de ontwikkelingen, dat kennis van en affiniteit met ICT belangrijker wordt. Mechanisch
onderhoud neemt af en elektronisch onderhoud neemt toe. Onderhoudskosten worden transparanter zodat transporteurs op
zoek kunnen naar besparingen. Omdat differentiatie van werkplaatsen optreedt, gaan technici zich specialiseren in een
bepaalde taak. Door dalende verkopen, kostenreductie op onderhoud en de toenemende kwaliteit van bedrijfswagens neemt
de behoefte aan technisch personeel af.
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In 2010 is door Innovam, in opdracht van OOMT, onderzoek uitgevoerd naar trends in de bedrijfswagenbranche tot 2015. Bij
OOMT en het BOVAG bestuur Truckdealers bestaat de dringende behoefte om de ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche
opnieuw in kaart te brengen en te vertalen naar gevolgen (kwalitatief & kwantitatief) voor het personeelsbestand in 2025.
Het resultaat dient als input voor:
• Bij werkgevers en werknemers kweken van besef en mogelijke urgentie over ontwikkelingen in de branche
• Het aanscherpen van beleid bij OOMT, BOVAG, BtG en Innovam

• Het informeren van het mbo over veranderende vakbekwaamheidseisen voor leerlingen bedrijfsautotechniek
• Het ontwikkelen van ondersteunende diensten door OOMT, BOVAG en Innovam aan de branche om hen te helpen tijdig te
anticiperen op de gesignaleerde ontwikkelingen
OOMT heeft Innovam opdracht gegeven de interne en externe factoren en hun invloed op het personeelsbestand (kwalitatief &
kwantitatief) te onderzoeken. Hierbij is rekening gehouden met de drie pijlers van het bedrijfsmodel in de
bedrijfswagenbranche:
• Verkoop van voertuigen
• Verkoop van onderdelen
• Verkoop van onderhoud
Om de betrokkenheid van de branche te waarborgen en de kwaliteit van het onderzoek te vergroten is een
begeleidingscommissie samengesteld. Deze bestaat uit:
De heer A. Verkade, BOVAG Truckdealers
De heer R. Steigenga, IVECO Schouten
Mevrouw M.J. Rutten, Scania
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CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN
Met OOMT en de begeleidingscommissie BOVAG truckdealers zijn de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke ontwikkelingen hebben impact op de bedrijfswagenbranche tot 2025?
2. (H)erkent de bedrijfswagenbranche deze ontwikkelingen?
3. Hoe gaat de branche met deze ontwikkelingen om?
4. Welke impact hebben de verschillende ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende acties op
het personeelsbestand (kwalitatief & kwantitatief) in de bedrijfswagenbranche van 2025?
In de uitvoering van het onderzoek is bij iedere onderzoeksvraag rekening gehouden met de
gevolgen voor de drie pijlers van het bedrijfsmodel in de bedrijfswagenbranche: verkoop
voertuigen, - onderdelen en - onderhoud.
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AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK
De bedrijfswagenbranche kenmerkt zich door
ontwikkelingen op 3 niveaus:
1. Externe ontwikkelingen:
- De overheid, Europees, landelijk en lokaal, heeft via
wet- en regelgeving invloed op ontwikkelingen in de
bedrijfswagenbranche.
- Ontwikkelingen en behoeften van de transport &
logistiek sector (klant) hebben invloed op de
toekomstige ontwikkelingen in de
bedrijfswagenbranche. Vooral ingegeven door het
business-to-business bedrijfsmodel.
2. Interne ontwikkelingen
- De branche zelf is in ontwikkeling door bijvoorbeeld
nieuwe technische mogelijkheden.
3. Personeelsbehoefte
- Veranderingen in het business model van de
bedrijfswagenbranche leiden tot andere eisen aan
het personeelsbestand.

T&L /
Overheid

Externe
ontwikkelingen

Interne
ontwikkelingen

Personeelsbehoefte
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De verdere afbakening van het onderzoek is:
1. Het onderzoek geeft een toekomstbeeld tot 2025. Ontwikkelingen die daarna
plaatsvinden vallen buiten de scope van het onderzoek.
2. De bedrijfswagenbranche is gedefinieerd als truckbedrijven die bedrijfswagens
verkopen, onderhouden & repareren.
3. Onder bedrijfswagens verstaan we de totale range van bestelauto tot zware
vrachtwagen.
4. In het onderzoek maken we onderscheid naar interne en externe ontwikkelingen:
• Extern zijn ontwikkelingen die invloed uitoefenen op de bedrijfswagenbranche
• Intern zijn ontwikkelingen die voortkomen uit de bedrijfswagenbranche
5. De externe en interne ontwikkelingen zijn gebaseerd op de grotere trends.
6. Waar mogelijk is per trend de richting, afstand en tempo van de ontwikkeling
beschreven.
7. De resultaten kunnen input geven aan beleid. Dit valt echter buiten de scope van
de opdracht.
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CONCLUSIES
Overheid
•Trend 1: Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar
de branche

Transport & Logistiek
•Trend 2: De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt
door bij truckdealers
•Trend 3: Toenemend belang van Total Cost of Ownership (TCO)
zorgt voor verdere verzakelijking van de verkoop

Gevolgen van trends
voor personeel bij
truckbedrijven

Intern
•Trend 4: Toename van technologische ontwikkelingen leiden tot
aanpassingen in de manier van werken en organiseren
•Trend 5: Ontstaan van ketenintegratie om de werkplaats zo rendabel
mogelijk te kunnen maken
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GEVOLGEN VOOR TRENDS EN PERSONEEL BIJ TRUCKBEDRIJVEN
Sales personeel

Voortkomend
uit trend

• Salesmanagers moeten een sterke
sparringpartner zijn en kennis hebben op T1 T3 T4 T5
het gebied van:
•

Business model van de klant/inzet van de
bedrijfswagen

•

Wet en regelgeving

•

Total Cost of Ownership (TCO)

•

Internet verkoop

T3

•

Break-even-points voor alternatieve
aandrijflijnen

T4

Businesscase bouwen voor aanschaf
schone bedrijfswagens

T1

•

T1

T3

T4

T5

T1

T4

T5

T2

T3

• Salesproces verzakelijkt, kleinere rol
merkimago en persoonlijke relatie
salesmanager wordt accountmanager
• Behoefte aan sales personeel neemt af
met 20%

T2

T3

T2

Aftersales personeel
• Behoefte aan technisch personeel neemt af
door daling onderhoudsbehoefte met 15%25%

T2 T3

T4

• Toename van onderhoud aan alternatieve
aandrijflijnen bij lichte bedrijfswagens

T1 T4

T5

• Verantwoorden van werkzaamheden
middelen en tijd (transparantie) van
aftersaleskosten neemt toe

T2 T3

T4

• Niveau 2 werkzaamheden schuiven naar
universele en eigen werkplaats

T2

T4

• Specialisatie van monteurs naar type
onderhoud

T4

T5

• Afname van behoefte aan niveau 3
monteurs

T4

• Monteurs moeten meer affiniteit hebben
met ICT

T4

• Niveau 4 werkzaamheden gaan naar
truckdealers

T4

• Toename van hts personeel

T1

= Trend 1

Trends worden op de volgende pagina’s toegelicht

Voortkomend
uit trend

• Aftersales- en partsmanagers moeten een
sterke sparringpartner zijn om onderhoud
naar zich toe te trekken voor het personeel.

T4
T5
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1. DOOR EEN TERUGTREDENDE OVERHEID VERSCHUIVEN RISICO’S NAAR DE BRANCHE
Wat doet de overheid?
De Europese overheid is tot 2050
gericht op het reduceren van de CO2
-uitstoot van alle vervoersmiddelen

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•
•
•
•

De rol van de Nederlandse overheid
verandert van financieel stimulerend
naar faciliterend

•
•
•

Lokale overheden hebben “een
schonere leefomgeving” en “minder
transportbewegingen” als speerpunt

•
•
•

Bij lichte bedrijfswagens moet CO2 reductie gebeuren via elektrificering van het wagenpark.
Bij zware bedrijfswagens moet CO2 reductie gebeuren via het verbeteren van de
voertuigefficiëntie.
Er zijn geen plannen voor een nieuwe euro-norm waardoor rust in de markt ontstaat.
Kaders van milieuzones worden vastgesteld en daarmee de richtlijnen waaraan (schonere)
voertuigen moeten voldoen om in zo’n zone te mogen rijden. Het streven om milieuzones in
2025 zero emission te laten zijn, is onderdeel van Green deal 6.
Zorgdragen voor harmonisatie van gemeentelijke en provinciale initiatieven. Dit mede ingegeven
door decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden.
Financiële stimulering vindt niet meer vanuit de Nederlandse overheid plaats.
Toename van schone distributieoplossingen door het verplichten van normeringen en
certificaten.
Inrichten van milieuzones om steden in 2025 zero emission te laten zijn.
Bundelen van ‘last-mile’ goederenstromen.
Beperkte middelen voor financiële stimulering.

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•
•

Salesmanagers moeten een sterke sparringpartner zijn om te weten waarvoor klanten de bedrijfswagen willen inzetten, welke wet- en regelgeving
van toepassing is en wat de ontwikkelingen rond zero emission zijn.
Bedrijfswagens moeten aan steeds meer normen en certificaten voldoen om in stedelijke gebieden te mogen rijden.
Transporteurs verwachten, dat truckdealers hen ondersteunen bij het bouwen van een business case voor de aanschaf van (schone)
bedrijfswagens.
Truckdealers zullen een toenemende vraag naar elektrische voertuigen bij lichte bedrijfswagens gaan zien. Dit geldt zowel voor bestelwagens als
bakwagens.
Met betrekking tot de zware bakwagens en trekkers zal er tot 2030 weinig veranderen. Diesel blijft de belangrijkste aandrijflijn.
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2. DE AFNAME VAN BRUTOWINSTMARGES BIJ TRANSPORTEURS WORDT
DOORBELAST AAN TRUCKDEALERS
Wat gebeurt er in de
transportsector?
De Nederlandse transportsector heeft
de slag om internationaal transport
grotendeels verloren aan OostEuropese landen

Een overschot aan transporteurs
zorgt voor druk op de
brutowinstmarge van transporteurs
en truckdealers

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud eigen werkplaats staat ter
discussie door stijgende kosten en
dalende onderhoudsbehoefte

•
•

Transporteurs die internationaal opereren vlaggen uit om de concurrentie aan te gaan met
goedkopere aanbieders uit Oost-Europa.
Transporteurs die niet uitvlaggen verleggen de focus naar nationale distributie.
Aanbod van transport op de nationale distributiemarkt is groter dan de vraag.
Bedrijfswagen (nieuw)verkoop neemt tot 2025 af.
Daling van financieringsmogelijkheden voor de aanschaf van nieuwe voertuigen, waardoor de
(nieuw) verkopen dalen en het wagenpark veroudert.
Scherper toezicht op onderhoudskosten van bedrijfswagens.
Opkomst meer merkenstrategie.
Afname van merkloyaliteit.
Kosten-baten analyse bij transporteur zorgt voor afname van het aantal eigen werkplaatsen en
toename van onderhoud bij truckbedrijven.
Fusies en overnames verkleinen het aantal transporteurs met een eigen werkplaats.
Intrede van intermediairs die wagenparkbeheer overnemen en toezien op naleving van
afspraken uit reparatie en onderhoudscontracten (ROC).

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•
•

Het aantal truckdealer verkoop- en servicepunten zal afnemen door dalende (nieuw)verkopen. De behoefte aan salespersoneel neemt af met 20%
en de onderhoudsbehoefte met 15%-25%.
Verdere verzakelijking van het salesproces met een kleinere rol voor merkloyaliteit en persoonlijke relaties. De salesmanager moet het profiel
hebben van een accountmanager: acquireren, relatiemanagement, zakelijke communicatie en kennis van de business van de klant.
Universele garages zien een toenemende vraag naar onderhoud door veroudering wagenpark en aflopen ROC’s.
Transparantie van de werkplaatskosten neemt toe onder druk van transporteurs. Brutowinstmarges komen hierdoor onder druk te staan.
Sluiting van eigen werkplaatsen biedt kansen voor detachering en/of overname van onderhoud door truckbedrijven.
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3. TOENAME BELANG VAN TOTAL COST OF OWNERSHIP ZORGT VOOR VERDERE
VERZAKELIJKING VAN DE VERKOOP
Wat is de rol van TCO?

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•

De TCO van bedrijfswagens is nu al
een steeds belangrijkere factor
tijdens het verkoopproces

Het belang van de TCO van
bedrijfswagens neemt tot 2030 nog
verder toe

•
•
•
•
•
•
•

Ontbreken van een TCO definitie
zorgt voor verschillende
referentiekaders bij truckbedrijven en
transporteurs

•
•

Opkomst van inkoopafdelingen en tenders bij transporteurs zorgt voor verzakelijking van het
verkoopproces.
De loyaliteit aan het bedrijfswagenmerk neemt af.
Kopen op basis van ons-kent-ons wordt minder belangrijk.
Ontstaan van verkoop van trekkers en bestelwagens via internet
TCO gaat tot 2030 een nog belangrijkere rol bij de onderhandelingen spelen.
De transporteur zal meer aandacht besteden aan TCO als instrument voor kostenbeheersing.
De wet van de remmende voorsprong voorspelt een lock-in. Geen enkel truckmerk wil zich uit de
markt prijzen. Hierdoor houden innovaties gelijke tred met de concurrentie.
Het belang van ‘meedenken met je klant’ neemt nog verder toe.
Transporteurs kunnen de TCO van verschillende truckbedrijven in een tender lastig met elkaar
vergelijken.
Overzicht van TCO afspraken geeft truckbedrijf geen zicht op behoefte aan dienstverlening van
transporteurs.

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•

Verdere verzakelijking van het salesproces waarbij de nadruk ligt op een zo laag mogelijke TCO. De rol van merkloyaliteit en persoonlijke relaties
neemt af in dit proces.
Een TCO is maatwerk, wat vereist, dat de accountmanager kennis heeft van de inzet van de bedrijfswagen en de business van de klant.
TCO stimuleert de verkoop van trekkers en bestelwagens via internet. Truckbedrijven moeten hun organisatie hierop inrichten en
personeelsbestand op aanpassen.
Truckbedrijven die inzage geven in onderhoudswerkzaamheden verkleinen de impact van TCO op het verkoopproces.
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4. TOENAME VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN LEIDEN TOT
AANPASSINGEN IN DE MANIER VAN WERKEN EN ORGANISEREN (1/2)
Wat doet de techniek?

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•
•

Voor lichte bedrijfswagens ontstaan
verschillende ‘volwassen’
aandrijflijnen om te voldoen aan
overheidsrichtlijnen voor stedelijke
distributie

•
•
•
•
•

Zware bedrijfswagens blijven tot 2030
op diesel rijden

•
•

De configuratie van de distributiewagens wordt bepaald door de eindklant van de transporteur.
Truckdealers gaan hun klantenbestand segmenteren naar stad, regio & (inter)nationale
distributie om de meest geschikte bedrijfswagen te kunnen aanbieden.
In verkoop en onderhoud ontstaan verschillende aandrijflijnen bij de lichte bedrijfswagens.
Het aantal lichte bedrijfswagenconfiguraties neemt toe.
Transporteurs die vanaf 2025 met zero emission te maken krijgen, vragen om
distributiebedrijfswagens met hybride of Electric Vehicle (EV) aandrijving.
De verkopen van benzine en diesel aandrijfsystemen zullen afnemen ten gunste van hybride,
CNG, LNG en EV systemen.
Zware bedrijfswagens die ook in stedelijk gebied rijden worden uitgerust met een hybride of
LNG aandrijving.
Geselecteerde dealers zullen experimenteren met waterstof en EV aangedreven zware
bedrijfswagens.
Efficiëntie van zware bedrijfswagens zal verder toenemen.

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•
•
•

Salesmanagers moeten een sterke sparringpartner zijn om te weten waarvoor klanten en eindklanten (warenhuis, horeca etc.) de bedrijfswagen
willen inzetten om zo de juiste configuratie te bepalen.
Salespersoneel heeft kennis nodig van de break-even-points van verschillende configuraties en moet veranderingen hierin communiceren.
Salespersoneel moet weten welke wet en regelgeving van toepassing is en de ontwikkelingen rond zero emission monitoren.
In de aftersales bestaat behoefte aan monteurs die kennis hebben van verschillende aandrijflijnen en de bijbehorende regels, voorschriften en
werkstructuren.
De behoefte aan hts’ers die met toenemende complexiteit kunnen omgaan neemt toe. Bijna 90% van de werkplaatsen is in 2025 voorzien van een
of meerdere hts’ers.
De introductie van meerdere aandrijflijnen zal leiden tot specialisatie van werkplaatsen.
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4. TOENAME VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN LEIDEN TOT
AANPASSINGEN IN DE MANIER VAN WERKEN EN ORGANISEREN (2/2)
Wat doet de techniek?

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•

Veiligheids- en comfortsystemen zijn
vernieuwd of verder geoptimaliseerd

Telematica toepassingen zorgen voor
360o toezicht op gebruik van de
bedrijfswagen die zelf altijd
‘connected’ is

•
•
•

Geavanceerde technologie neemt toe: bv. cruise control (cc)->adaptive cc-> adaptive
cooperative cc-> platooning (na 2025).
Uitnutting van nieuwe vervoersrichtlijnen leidt tot nieuwe passieve veiligheidssystemen.
‘Accident free transport’ is een trend waar merken met nieuwe technologie op in gaan spelen.
Uitbreiding en verbetering van veiligheidssystemen leidt tot een toename van elektronica.

•
•
•
•
•

Ontwikkeling van verschillende software/apps waarmee bedrijfswagens uit te lezen zijn.
Truckdealers krijgen ook een adviserende rol bij het gebruik van de bedrijfswagen.
Transparantie van onderhoudswerkzaamheden stijgt.
Door gericht (plannen van) onderhoud wordt de up-time van de bedrijfswagen vergroot.
Diagnoses worden op afstand gesteld waardoor de werkplaatstijd afneemt.

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•

Sales en aftersales managers hebben actuele kennis van alle technologische ontwikkelingen en toepassingen nodig.
Salesmanagers moeten een sterke sparringpartner zijn om te weten waarvoor klanten de bedrijfswagen willen inzetten, of veiligheid een issue is in
het bedrijfsmodel van de klant en welke veiligheidssystemen interessant zijn.
Truckbedrijven moeten monteurs in dienst nemen die affiniteit hebben met ICT.
Monteurs hebben meer contact met klanten over storingen en rijgedrag.

Wat zijn de gevolgen voor truckdealers?

Wat zijn de gevolgen voor universele & eigen
werkplaatsen?

•

•

•

Werkzaamheden: complex (elektronisch) onderhoud voor nieuwe
aandrijflijnen, veiligheidssystemen en telematica.
Personeel: niveau 4/5, specialisatie van functie, continue bijscholen,
affiniteit met ICT, jong/middelbare leeftijd.

•

Werkzaamheden: eenvoudig (mechanisch) onderhoud aan slijtage
onderdelen.
Personeel: niveau 2, alle voorkomende werkzaamheden, soms
bijscholen, affiniteit met techniek, middelbare/oudere leeftijd.
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5. ONTSTAAN VAN KETENINTEGRATIE OM DE WERKPLAATS ZO RENDABEL
MOGELIJK TE KUNNEN MAKEN
Wat gebeurt er in de keten?

Stijgende kosten dwingen
transporteurs met eigen werkplaats
tot achterwaartse integratie

Wat is de invloed van de ontwikkeling?
•
•
•
•
•

•
Veranderende klantbehoeften en
nieuwe toetreders dwingen
truckbedrijven tot voorwaartse
integratie

•
•
•
•

Het kunnen terugverdienen van investeringen (bv. apparatuur) wordt steeds meer afgewogen.
Eigen werkplaatsen voeren steeds meer en complexer onderhoud zelf uit.
Eigen werkplaatsen voeren steeds meer onderhoud voor derden uit.
Het vergroten van het wagenpark, door fusies en overnames, geeft een eigen werkplaats
bestaansrecht.
Eigen werkplaatsen bestuderen de mogelijkheden om ook EURO VI bedrijfswagens en andere
aandrijflijnen te kunnen onderhouden.
Truckbedrijven verbreden hun product en dienstenaanbod bv. schadeherstel, traileronderhoud
en financierings- en verzekeringsdiensten.
Ontplooien van groothandels initiatieven waarmee eigen werkplaatsen bevoorraad worden.
Verkopen van abonnementsdiensten voor telematica toepassingen om kostenbesparingen te
kunnen realiseren.
Ontwikkeling tot totaal formules waar klanten terecht kunnen voor onderhoud aan verschillende
merken, trailerbouwen, schades, etc.
ROC’s voor specifieke onderdelen als transmissies en uitlaatsystemen.

Wat zijn de gevolgen voor het truckbedrijf en personeel?
•
•
•
•
•

Salesmanagers moeten een sterke sparringpartner zijn voor klanten met een eigen werkplaats om scherp te hebben wat de behoeften van
verschillende klantsegmenten zijn.
Aftersales en partsmanagers moeten een sterke sparringpartner zijn voor eigen werkplaats-managers om onderhoud naar zich toe te trekken.
Voor klantbehoeften moeten nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden door sales-, aftersales-, en partsmanager.
De diversiteit aan functies bij truckbedrijven gaat toenemen door de komst van spuiters, plaatwerkers, financieel en telematica specialisten.
Differentiatie onder, en specialisatie van monteurs neemt toe door de ontwikkeling van locatie specifieke producten en diensten.
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TREND 1.
DOOR EEN TERUGTREDENDE
OVERHEID VERSCHUIVEN
RISICO’S NAAR DE BRANCHE

Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 21

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

Op verschillende manieren oefent de overheid invloed uit op de bedrijfswagenbranche.
3 hoofdzaken spelen daarbij een rol:
1.1 De Europese overheid is tot 2050 gericht op het reduceren van de CO2 -uitstoot van alle
vervoersmiddelen. Doelstellingen zijn:
1. CO2-reductie van 60 procent (peiljaar 1990) in 2050
2. CO2-reductie van 20 procent (peiljaar 1990) in 2020
1.2 Een verschuivende rol van de Nederlandse overheid van financieel stimuleren naar
faciliteren
1.3 Lokale overheden (provincies en gemeenten) hebben “een schonere leefomgeving” en
“minder transportbewegingen” als speerpunt

Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 22

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.1 NADRUK CO2-REDUCTIE LIGT OP ELEKTRIFICERING AANDRIJFLIJN EN VERBETEREN
VAN VOERTUIGEFFICIËNTIE
• De Europese Commissie heeft als doel: 60% CO2reductie voor alle sectoren in 2050 ten opzichte van het
niveau van 1990 (Innovam, 2010). Nederland heeft zich
gecommitteerd aan deze richtlijn. Voor 2020 is het doel:
20% CO2-reductie.
• Om 60% CO2-reductie in 2050 te halen is de inzet van
elektrisch rijden en biogas nodig (MIM, 2014). Elektrisch
rijden met batterijen levert de meest energie-efficiënte
vorm van aandrijving.

Aantal geregistreerde elektrische bedrijfswagens

Type elektrisch voertuig

Aantal

Bedrijfswagens < 3.500

719

Bedrijfswagens > 3.500

44

Overige voertuigen

36.904

Totaal alle EV

37.667
Bron: RVO.nl 2014

• Voor het behalen van de doelstellingen zijn in 2030 al
ongeveer 3 miljoen elektrische personen- en
bestelauto’s met 0% CO2-uitstoot nodig (MIM, 2014)
• Nederland kent momenteel meer dan 37.500
elektrische voertuigen (EV) voor op de weg
waarvan iets meer dan 750 bedrijfswagens.

Ontwikkeling aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland

Bron: RVO.nl 2014
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1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.1 NADRUK CO2-REDUCTIE LIGT OP ELEKTRIFICERING AANDRIJFLIJN EN VERBETEREN
VAN VOERTUIGEFFICIËNTIE
• De overheid heeft voor personenvervoer en vrachtvervoer een
verschillend pad uitgestippeld om tot 60% CO2-reductie in 2050
te komen.
• De nadruk ligt in eerste instantie op het personenvervoer. In
2030 moet hier een reductie van 44% bereikt zijn (MIM, 2014).
• Voor de lichte bedrijfswagens moet dit in 2030 33% zijn en voor
de zware bedrijfswagens een reductie van 10% (MIM, 2014).
(in Mton)

• Voor bedrijfswagens ligt tot 2030 de focus op
efficiëntieverbeteringen en alternatieve aandrijflijnen.
• De ervaring leert dat gericht beleid nodig is om het gebruik
van zuinigere modellen te stimuleren.
• Deze transitie is tot 2030 vooral gebaseerd op het
versterken van de huidige trend. De transitieschets tussen
2030 en 2050 is meer onzeker.

Vermindering CO2 uitstoot wegvervoer (maximum scenario)

50
45
Reductie in referentieraming

40
35
Reductie door
inzet waterstof

30
25

Doel 2030

20

Reductie in visie

15
10
5
0
2010

Doel 2050
Fossiele brandstoffen
Resterende CO2-uitstoot

2020

2030

2040

2050

Bron: MIM, 2014
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1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.2 DE ROL VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID WORDT STEEDS MEER FACILITEREND IN
PLAATS VAN FINANCIEEL STIMULEREND
• Voor het bereiken van de EU doelstellingen maakt de
Nederlandse overheid gebruik van 3 verschillende
instrumenten:

• De transport- en logistieksector en daarmee ook de
bedrijfswagenbranche merkt, dat de overheid meer aan de
markt over laat:

• Opleggen:
De Europese / landelijke overheid legt de
bedrijfswagenbranche regels op om bepaalde
ontwikkelingen af te dwingen. Bijvoorbeeld Euro
normen, PIEK certificaten en dodehoekspiegels.

1. De overheid bepaalt niet welke aandrijflijn het beste
alternatief is. Dat bepaalt de business case en durf
van de ondernemer.

• Stimuleren:
De overheid werkt stimulerend door het gebruik
van subsidies. Zo werd de aanschaf van een Euro
VI bedrijfswagen tot en met december 2013
gesubsidieerd. Transporteurs hebben fiscaal
voordeel bij aanschaf van een bedrijfswagen met
een alternatieve aandrijflijn. Er zijn nu geen
plannen voor een nieuwe euro-norm.
• Faciliteren:
De faciliterende taak van de overheid is
bijvoorbeeld te zien bij het aanleggen van nieuwe
infrastructuren als elektrische laadpalen en de
vergunningverlening voor LNG tankstations. Het
harmoniseren van lokale en internationale regels
hoort ook tot deze taak.

2. De overheid bepaalt niet waar de tankstations
komen, dat bepalen investeerders en hun klanten.
• De overheid wil marktverstoring door subsidies beperken
en bedrijven stimuleren zelf te werken aan een haalbare
business case. De trend is daarom minder stimulering in de
vorm van subsidies en meer in de vorm van
aanbestedingen en het faciliteren van ideeën en
proposities. Zij stimuleert en versnelt de ontwikkeling van
bijvoorbeeld een LNG tankinfrastructuur voor
bedrijfswagens. Ook harmoniseert zij lokale wetgeving naar
een landelijke standaard.

Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 25

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.3 DE LANDELIJKE OVERHEID TREKT ZICH STEEDS VERDER TERUG
• De terugtredende landelijke overheid legt steeds meer
verantwoordelijkheden bij lokale overheden (provincies
en gemeenten).
• Lokale overheden worden door toenemende
verstedelijking met twee uitdagingen geconfronteerd
waar zij zelf een oplossing voor moeten zien te vinden:
1.

Hoe maak ik van mijn stad een gezonde
leefomgeving?

2.

Hoe beperk ik het aantal vervuilende
transportbewegingen in mijn stad?

• Om transporteurs aan te sporen, werken lokale
overheden in toenemende mate met normeringen en
certificaten voor bedrijfswagens. Daarnaast stimuleren
en faciliteren zij ‘last-mile’ oplossingen. De vraag die bij
de transportsector leeft is: hoe kunnen we aan deze
eisen voldoen?
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1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.3 LOKALE OVERHEDEN PASSEN NORMERINGEN EN CERTIFICATEN TOE OM TOT
EEN SCHONERE LEEFOMGEVING TE KOMEN
Lokale overheden hebben een bepalende rol in het ontwikkelen en stimuleren van schone
distributieoplossingen. In verschillende steden wordt gewerkt aan de promotie van schonere
vrachtwagens. Andere maatregelen zijn: verruimde venstertijden, milieuzones, aanbestedingen waarin
CO2-uitstoot meegenomen wordt. Praktijkvoorbeelden zijn:
• Elektrische vuilniswagens van de gemeente Rotterdam (Truck van de Toekomst symposium, 2014)
• Euro VI vrachtwagens die gebruik mogen maken van de busbaan (Gemeente Utrecht, 2014)
• Laad en lostijden die verruimd zijn voor PIEK gecertificeerde vrachtwagens en opleggers (HAN, 2014).
Exacte tijden zijn afhankelijk van de dB(A) van aandrijflijn en opbouw.
• Subsidietrajecten voor schone vrachtwagens geïnitieerd door provincies. In Overijssel, Gelderland,
Haaglanden e.a. bestaan deze regelingen. Wel zijn er grote verschillen tussen de provincies wanneer
we kijken naar het subsidiebedrag, de voorwaarden die gesteld worden en de looptijd van de subsidie
(HAN, 2014).

• Milleuzones ingesteld door gemeenten. Er zijn nu 13 gemeenten en een regio die een milieuzone
ingesteld hebben. De voorwaarden voor toelating tot de milieuzone zijn echter verschillend. Hier is nog
geen eenduidig beleid.
• De verwachting is dat steden met een milieuzone in 2025 een zero emissie binnenstad kennen (Green
deal 6). Dit betekent dat ook een Euro VI of LNG/CNG bedrijfsauto niet toegestaan is. Het aantal
verkochte hybride bedrijfsauto’s zal hierdoor toenemen in de periode 2020-2025. De helft (49%) van de
truckdealers verwacht in 2025 meer dan 16 steden met een milieuzone.
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1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

1.3 LOKALE OVERHEDEN STREVEN EEN REDUCTIE VAN VERVUILENDE
TRANSPORTBEWEGINGEN NA
• Om het aantal vervuilende transportbewegingen terug te brengen kijken lokale overheden naar betere ‘last-mile‘ oplossingen.
Hierbij is het vooral van belang de goederenstroom te bundelen.
• Gemeenten onderscheiden twee distributiestromen die ieder op een andere manier gestimuleerd worden:
–

Supermarkten en warenhuizen zien zelf de financiële voordelen van efficiënt transport. Gemeenten stimuleren hen vooral
schone vrachtwagens in te zetten. Deze worden door supermarkten weer ingezet als marketingtool.

–

Voor winkels met kleinere vrachten zijn diverse alternatieven ontwikkeld om de goederenstroom te bundelen. Bijvoorbeeld
Cargohopper in Amsterdam, Maatwerkdistributie in Delft en Linx in Nijmegen.

• Deze ‘last-mile’ oplossingen werken vaak met een (LZV) overslagpunt buiten de stad en CNG/LNG/EV aangedreven voertuigen
binnen de stad. Door verstedelijking neemt de vraag naar deze voertuigen toe. Dit zal tot 2030 zo blijven.

Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 28

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

1. Door een terugtredende overheid verschuiven risico’s naar de branche

GEVOLGEN VAN OVERHEIDSONTWIKKELINGEN VOOR TRUCKDEALERS

Sales
• Noodzaak om continue ontwikkelingen op het gebied
van zero emission en milieuzones bij te houden. Een
toename kan positief effect hebben op de verkopen van
LNG/CNG en hybride bedrijfswagens.
• Lichte bedrijfswagens (<3.5 ton) zullen vaker elektrisch
aangedreven zijn.

Aftersales
• Alternatieve aandrijflijnen spelen tot 2025 nauwelijks een
rol van betekenis in het segment van de zware trucks.
• Als alternatieve aandrijflijnen rond 2020 hun intrede doen,
zal er eerst onderhoud aan lichte bedrijfswagens met
alternatieve aandrijflijnen zijn.

• Kennis hebben van efficiencyverbeteringen en de klant
hierover kunnen adviseren met als doel kostenreductie
voor de klant
• Kennis hebben van de drie instrumenten die overheden
toepassen en welke van toepassing zijn op de business
case van jouw klant. Daarbij meer in de huid van de
klant kruipen: waar en waarvoor wil je de bedrijfswagen
toepassen?
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Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 30

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

De Nederlandse transport en logistiek sector is de belangrijkste klant en partner van de truckdealers. De nadruk ligt hierbij
op de transport sector en de belangrijkste ontwikkelingen die daarbinnen plaatsvinden.
2.1

Ontwikkelingen in de Nederlandse transport en logistiek (T&L) sector

2.2

Gevolgen van ontwikkelingen in T&L voor sales (nu)

2.3

Gevolgen van ontwikkelingen in T&L voor aftersales (nu)
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.1 HET OVERSCHOT AAN TRANSPORTEURS LEIDT TOT DRUK OP DE MARGES
• De Nederlandse transportsector heeft, door het toetreden van Oost Europese
landen tot de EU en de bijbehorende liberalisering van de markt, de slag om
internationaal transport grotendeels verloren aan deze nieuwe lidstaten. Door
lagere kosten bv. loonkosten (Roemenië -60%), kunnen deze transporteurs een
lagere kostprijs per kilometer in rekening brengen. Grote en middelgrote
Nederlandse transporteurs hebben hierdoor vaak een strategische keuze gemaakt:
1. Internationaal transport op margerijke markten behouden, en bedienen vanuit
die markt (uitvlaggen). En activiteiten in markten met minder marge afbouwen.
Grote transportbedrijven kiezen hier vaak voor, waardoor deze bedrijven en hun
trucks naar het buitenland verdwijnen (ING 2014). Een andere keuze van grote
transporteurs is, dat zij overnamekandidaten zoeken om schaalvergroting te
realiseren.

2. Activiteiten van internationaal transport verleggen naar nationaal transport.
Middelgrote bedrijven kiezen hier vaak voor, waardoor een overschot aan
transporteurs op de stabiliserende nationale markt is ontstaan (ING 2014).
Middelgrote transporteurs staan dan ook voor de keuze of zij willen groeien
door overnames, of dat zij zich positioneren als overnamekandidaat.
• De overige 60% van de binnenlandse markt, bestaat uit kleinere transporteurs (TIC, 2014). In dit segment komen relatief veel
intrekkingen/faillissementen voor en zitten veel start-ups. Deze bedrijven hebben minder investeringskapitaal en minder
financieringsmogelijkheden. Hierdoor zijn zij in toenemende mate op zoek naar andere mogelijkheden dan bancaire leningen. En
anders stellen zij investeringen uit (ING, 2014).
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.1 DRUK OP DE MARGES LEIDT TOT OUDER WAGENPARK EN TOENEMENDE
KWALITEITSVERSCHILLEN
• Door het uitstellen van investeringen wordt het wagenpark ouder (zie figuur). Hierdoor nemen kwaliteitsverschillen tussen
transporteurs toe.

Het Nederlandse vrachtwagenpark naar leeftijd
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(Bron: CBS, 2014, bewerking Innovam)
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.2 TRUCKDEALERS GECONFRONTEERD MET DALENDE VERKOPEN EN LAGERE
MARGES
De ontwikkelingen in de transportsector hebben
verschillende gevolgen voor truckdealers:
• De transportsector vraagt in toenemende mate om een
accountmanager.
• Het uitvlaggen van internationale
transportondernemingen zorgt voor minder verkoop van
bedrijfswagens in Nederland.
• Het aantal vrachtwagens dat nu op ‘witte platen’
verkocht wordt (niet zichtbaar in de geregistreerde
aantallen), daalt naarmate de dealernetwerken in het
buitenland verbeteren.

• Rationalisatie van het dealernetwerk zal doorzetten.
• Deze gevolgen zijn ook zichtbaar in de gegevens van TLN.
Daaruit blijkt dat de bestelautomarkt sinds 2010 een
dalende nieuw verkoop laat zien. Het aantal verkochte en
geregistreerde vrachtauto’s ligt nu op het niveau van 20032005.
Geïndexeerde verkopen van geregistreerde
vrachtauto’s en bestelauto’s

• Het toenemend marktaandeel van (inter)nationale
fleetowners zet druk op de verkoopmarge. Sales krijgt in
de toekomst meer te maken met de afdeling inkoop van
transporteurs.
• Transporteurs gaan meerdere merken voeren om
risico’s te spreiden en scherper te kunnen inkopen. Dit
zet druk op de verkoopmarge.
• Merkloyaliteit neemt af ten gunste van een zo laag
mogelijke TCO (zie ook paragraaf 3).

(Bron: TIC, 2014, bewerking Innovam)
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.3 TRUCKDEALERS GECONFRONTEERD MET DALENDE ONDERHOUDSBEHOEFTE EN
LAGERE MARGES
• Transporteurs zijn door druk op hun marges kritischer
op de onderhoudskosten. Zij verwachten meer
transparantie in daadwerkelijk uitgevoerde
werkzaamheden en kosten.
• De professionalisering van de inkoopfunctie bij
(inter)nationale fleetowners zet extra druk op de
aftersalesmarge.
• Het uitvlaggen van internationale
transportondernemingen levert wel verkoop op ‘witte
platen’ op, maar vaak zonder onderhoudscontract.
• Het dalende aantal nieuw verkochte bedrijfswagens
zorgt voor een daling van het aantal reparatie en
onderhoudscontracten (ROC)¹.
• Ook is er minder onderhoud nodig door:
• Toenemende kwaliteit van de bedrijfswagen
• Afnemend gemiddeld kilometrage (TIC, 2014)
• Toenemend preventief onderhoud
• Toenemend aantal telematica toepassingen
• De overcapaciteit van servicepunten en technisch
personeel groeit door de dalende onderhoudsbehoefte.

• 87% van de truckdealers voorziet voor 2025 een krimp in
het onderhoud aan bedrijfswagens. Deze krimp zal tussen
de 15% en 25% zijn.
• Truckdealers verwachten dat de lichtere bedrijfswagens
een groter aandeel krijgen in het bedrijfswagenpark ten
koste van de zwaardere bakwagens en trekkers. Bij
trekkers blijft dit naar verwachting stabiel.

Bestelwagens
Bakwagens tot 7t
Bakwagens t7-12t
Bakwagens 12-18t
Bakwagens +18t
Trekkers tot 40t
Trekkers +40t

0%

20%

40%

afname

60%
gelijk

80%

100%

toename
(n=47)

1. 50%-60% van de nieuw verkopen wordt gecombineerd met een ROC (ING, 2014)
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.3 TRUCKDEALERS VERWACHTEN GELIJKBLIJVEND PERSONEELSBESTAND ONDANKS
DALENDE VERKOPEN, AFNEMEND ONDERHOUD EN LAGERE BRUTOWINSTMARGES
• Truckdealers verwachten, dat het gemiddeld aantal
monteurs tot 2020 iets zal dalen en daarna weer zal
toenemen (oranje lijn).

• Truckdealers verwachten ook, dat het onderhoud met
15% tot 25% zal afnemen (groene en rode lijn).
• Bovenstaande punten zijn paradoxaal te noemen.

20

onderhoud

18
16
14
12
10

8

• Truckdealers verwachten, dat het aantal medewerkers
in een salesfunctie tussen nu en 2025 iets zal dalen
(gele lijn).

6

• Dalende (nieuw)verkopen en de opkomst van verkoop
via internet verkleinen de behoefte aan salespersoneel.
Het aantal salesmedewerkers bij truckbedrijven daalt
naar verwachting met 20% (blauwe lijn).

2

sales

4

0
2014

2020

2025

Monteurs
Sales
Verwachting onderhoud (-15%)
Verwachting onderhoud (-25%)
Verwachting sales (-20%)
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

2.3 EIGEN WERKPLAATSEN GECONFRONTEERD MET DALENDE
ONDERHOUDSBEHOEFTE EN STIJGENDE KOSTEN
Ook het onderhoud dat transporteurs met een eigen werkplaats uitvoert, loopt terug. Daarnaast stijgen de kosten. Redenen
hiervoor zijn:
• Transporteurs die een meer merkenstrategie in het eigen wagenpark voeren. Dit vraagt om het aanhouden van een voorraad
van meerdere merken en leidt dus tot een absolute toename van de voorraad.
• Het aanschaffen van de nieuwste diagnoseapparatuur, waarbij je bij het voeren van meerdere merken ook absoluut meer
licenties moet hebben.
• Het voeren van een meer merkenstrategie vraagt ook om training en opleiding voor al die merken.
• Daarbij dalen de kosten voor het uitbesteden van onderhoud aan truckdealers juist door overcapaciteit bij truckdealers.
De verwachting is, dat het aantal eigen werkplaatsen afneemt. Redenen hiervoor zijn:
• Voor de grote groep kleine transporteurs is een eigen werkplaats nauwelijks rendabel door een gebrek aan rollend materieel.
• Door faillissementen en overnames neemt het aantal middelgrote transporteurs af en daarmee ook het aantal (rendabele) eigen
werkplaatsen.
• Door het uitvlaggen van een aantal grote (inter)nationale transporteurs neemt het aantal (inter)nationale transporteurs in
Nederland af en daarmee ook het aantal (rendabele) eigen werkplaatsen.
Het behoud van een eigen werkplaats staat onder druk door een hernieuwde focus op de core-business en een kosten-baten
analyse. Dit leidt tot drie mogelijke uitkomsten:
• Behoud van een rendabele eigen werkplaats.
• Sluiten van de eigen werkplaats en kiezen voor een ROC waarmee variabele kosten vaste kosten worden.
• Intrede van intermediairs die het wagenparkbeheer overnemen en toezien op de naleving van de ROC afspraken.
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2. De afname van brutowinstmarges bij transporteurs werkt door bij truckdealers

GEVOLGEN VAN DOORBELASTING VAN ONTWIKKELINGEN BIJ TRANSPORTEURS
NAAR TRUCKDEALERS

Sales
• Toenemende verzakelijking door:
–
–

–
–

toename van professionele inkopers bij
transporteurs
afnemende merkloyaliteit van klanten: meer
merkenstrategie klanten, vereist kennis van
specificaties en financiën van concurrerende merken
kopen op basis van financiële overwegingen
(inclusief tenders) in plaats van ‘ons-kent-ons’
geëiste transparantie van kosten

• Door relatieve toename van het aantal kleine klanten
(wagenpark 1-10):
–
–
–

stijging van costs of sales
grotere financiële risico’s
meer kennis van alternatieve financieringsvormen
nodig

• Afnemende behoefte aan salespersoneel door dalende
verkopen tot 2025 met 20%.
• Salespersoneel moet het profiel van accountmanager
hebben: acquireren, relatiemanagement, zakelijke
communicatie, kennis van de business van de klant,
weten waarvoor hij de bedrijfswagen wil gebruiken en
oprechte interesse hierin.

Aftersales
• Afnemende behoefte aan technisch personeel door:
–
–

daling van het aantal verkochte ROC’s
daling van de onderhoudsbehoefte aan nieuwe
bedrijfswagens

• Vergroten van kostentransparantie / inzage in uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden is nodig
• Toenemende onderhoudsbehoefte door ouder wagenpark,
maar moeilijk bereikbaar voor truckdealer aangezien ROC
gemiddeld afloopt na 7 jaar.
• Toename commerciële druk op aftersalesmanager door:
–
–
–
–
–

verlengen van aflopende ROC’s
verkopen van onderdelen en andere werkplaats
benodigdheden aan eigen werkplaats
bedenken van acties om ouder wordend wagenpark te
bedienen
meer merkenstrategie van klanten waardoor minder
onderdelen van een specifiek merk benodigd zijn
Kansen in aftersales bij klanten die overwegen hun
eigen werkplaats af te stoten. Bijvoorbeeld overname
van het onderhoud of detacheren van monteurs. Dit
vraagt meer financiële kennis rondom de business
case van eigen werkplaats.
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TOENEMEND BELANG VAN TOTAL
COST OF OWNERSHIP ZORGT
VOOR VERDERE VERZAKELIJKING
VAN DE VERKOOP
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

Er bestaan nog veel verschillende beelden wat TCO wel of niet is, of zou moeten zijn. Het gevolg is dat er veel verschillende
definities voor TCO worden gehanteerd. In dit onderzoek gebruiken wij de onderstaande specifieke definitie:
Total Cost of Ownership zijn alle kosten die samenhangen met de aanschaf, financiering, verzekering, onderhoud, reparatie,
brandstofverbruik, up-time, subsidies, belastingen en restwaarde van het voertuig.
Binnen de TCO discussie zijn drie thema’s te onderscheiden:

3.1

Truckdealers zien TCO als de belangrijkste trend

3.2

Truckdealers kijken op een andere manier naar TCO dan transporteurs en eigen
vervoerders
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

3.1 TRUCKDEALERS ZIEN TCO ALS DE BELANGRIJKSTE TREND
• TCO is volgens truckdealers de belangrijkste trend en heeft invloed op de pijlers: sales, parts & aftersales. De verkoop van
iedere pijler kent zijn eigen vragen.
1. Sales:

wat kost het voertuig, wat is het verbruik en wat krijg ik er voor terug?

2. Parts:

wat kosten onderdelen en hoe lang gaan ze mee?

3. Aftersales:

wat kost het onderhoud van dit voertuig?

• TCO is een belangrijke parameter in het toenemend aantal tenders.
• Inkoopafdelingen van transporteurs en eigen vervoerders gaan zakelijker (en daardoor scherper) inkopen.
• Merkloyaliteit neemt af en twee of meer merkenbeleid wordt de standaard.
• Het automatisme van kopen op basis van de persoonlijke relatie (ons-kent-ons) neemt af. Tegelijkertijd neemt het belang van de
persoonlijke relatie toe om bij een gelijke TCO te beschikken over de gun-factor.
• Transporteurs overwegen steeds vaker kosten/km constructies. Truckdealers zien echter vooral risico’s, omdat het eigendom bij
hen blijft liggen en dit gedegen financieringskennis vereist.
% Top-2-Box
van verkoop bedrijfswagen naar verkoop TCO

78

toename brandstof- & emissiereductie

67

verschuiving van onderhoud in de keten
uitbreiding comfort & veiligheidssystemen (Smart Mobility)
toename verschillende distributieketens

31
13
10

(n=47)
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

3.1 HET BELANG VAN TCO ALS TREND NEEMT TOT 2030 TOE
• CE Delft (2013) heeft dezelfde mening als truckdealers:
TCO stijgt tot 2030 in alle situaties/scenario’s:
–

–

–

De TCO van diesel aangedreven voertuigen
(reference scenario) stijgt tot 2030 door
prijsstijgingen van fossiele brandstoffen en
additionele belastingen.
De TCO van voertuigen met een alternatieve
aandrijving zoals biofuel, EV en waterstof (de
overige scenario’s) stijgt om ontwikkelingskosten te
kunnen terugverdienen.
Een hogere aanschafprijs van een bedrijfswagen
zal door de transporteur terugverdiend moeten
worden door lagere gebruikskosten. TCO is
hiermee een belangrijk instrument geworden bij het
bewaken van de eigen marges.

• De overheid kan een belangrijke rol hebben in het
stimuleren en faciliteren van deze innovaties. Zij trekt zich
echter steeds verder terug (zie hoofdstuk 1).
Toekomstige ontwikkeling van TCO voor
wegvervoer in de periode 2010-2050

• De keten van opdrachtgever transporteur 
truckdealer staat een versnelde uitrol van alternatieve
voertuigen in de weg. De hogere TCO die samenhangt
met alternatieve aandrijflijnen kunnen transporteurs niet
of nauwelijks doorbelasten aan opdrachtgevers.
• Het gevaar van een lock-in ligt hier op de loer. Niemand
wil zichzelf uit de markt prijzen, waardoor innovaties
gelijke tred houden met die van de concurrentie.

Bron: CE Delft, 2013
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

3.1 TRUCKDEALERS ZETTEN ACTIEF IN OP COMMUNICATIE VAN EEN ACCEPTABELE
TCO
• Het merendeel van de truckdealers zorgt voor een zo
acceptabel mogelijke TCO en benadrukt deze tijdens
het verkooptraject.

Omgang met TCO

Top-2-Box

• Bijna een kwart van de truckdealers benadrukt de
kwaliteit van het eigen product om de focus op de TCO
te verleggen.

Wij bieden zeer flexibele onderhoudscontracten aan die zorgen voor klantspecifieke
dekking en daardoor een acceptabele TCO

89%

• Manieren waarop truckdealers omgaan met de
toenemende druk op TCO zijn: ‘samen met de
importeur optrekken’, ‘uitstekende tarieven bieden met
100% up-time’ en ‘kijken naar je eigen kosten om zo je
ROC lager te maken’. Vaak wordt ook nog gewezen op
het aanbieden van het trainen van de chauffeur.

Wij benadrukken de TCO van ons product

83%

Wij bieden modulaire onderhoudscontracten
aan die zorgen voor het beste pakket tegen een
acceptabele TCO

81%

Wij zorgen ervoor dat onze TCO zo laag
mogelijk is

81%

Wij vermijden TCO door de nadruk te leggen op
de kwaliteit van ons product

23%

Wij doen niet mee aan aanbestedingen die
ingestoken zijn op een zo laag mogelijke TCO

14%

• Een ruime meerderheid van de truckdealers (65%) is
van mening dat trekkers in 2025 zowel door de
salesmanager als via het internet verkocht worden.
Voor bestelwagens is dit 78%. De verkoop van
bakwagens via het internet blijft met 22% achter.

(n=47)
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

3.1 NADRUK OP EEN ACCEPTABELE TCO VRAAGT NIEUWE KENNIS VAN SALES
• Gevraagd naar de impact van de trends, waaronder die op technologisch gebied, geven truckdealers aan dat ‘kennis van het
verdienmodel van mijn klant’ en ‘kennis van tablets en presentatietechnieken’ belangrijker worden voor salesfuncties. Daarnaast
verwachten truckdealers dat het ‘ketendenken’ en ‘verplaatsen in behoeftes’ de belangrijkste eigenschappen moeten zijn voor
een salesfunctie. Het verkopen op basis van persoonlijke contacten blijft belangrijk, maar wordt in belang voorbijgestreefd door
andere factoren.

Verwachtingen salesfunctie op onderstaande
terreinen?

Top-2-Box verwachte veranderingen in
salesfunctie in kennis op het gebied van....

Top-2Box

Verdienmodel van mijn klant

98

Keten denken met andere leveranciers

87%

Tablets & presentatietechnieken

95

Verplaatsen in behoefte van klant

85%

Verkoop binnendienst door nieuwe klanten digitaal te
benaderen

79%

Belang van branchenetwerk van verkoper

72%

Segmentatie naar klantgroepen

70%

Verkoop buitendienst door nieuwe klanten te bezoeken

68%

Verkopen op basis van sociale contacten

47%

De klant van mijn klant
Wet- en regelgeving
Gebruiksintensiteit van…

87
75
68

Techniek

64

Bestemmingen van mijn klant

62
(n=47)

(n=47)
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

3.2 TRUCKDEALERS KIJKEN OP EEN ANDERE MANIER NAAR TCO DAN
TRANSPORTEURS EN EIGEN VERVOERDERS
TCO volgens transporteur

• Door het toenemende belang van TCO en het ontbreken van een
duidelijke definitie van TCO, ontstaat voor transporteurs en
truckdealers een ongewenste situatie. Een transporteur wil met
TCO een eerlijke vergelijking maken tussen verschillende dealers.
Dealers moeten weten welke kosten wel en welke niet in de TCO
horen. Alleen kijken transporteurs en dealers verschillend naar
TCO (zie figuren rechts). Transporteurs nemen alle aanschaf- en
operationele kosten in ogenschouw. Truckdealers redeneren
alleen vanuit alle aanschaf gerelateerde kosten. Hiermee missen
zij zo’n 75% van de opvatting van de transporteur.

Brandstof

Chauffeur

Aanschaf &
restwaarde

Overig (financiering,
onderhoud, reparatie
etc.)

• TCO biedt ook kansen:

TCO volgens truckdealer

1. Voor truckdealers is TCO een middel om het business model
in te richten naar behoeften van klanten (Nevi, 2009).
2. Er wordt met de klant gezocht naar vermindering van
activiteiten die geen waarde toevoegen.

Aanschaf & restwaarde

3. De truckdealer kan op basis van de TCO en de verkochte
ROC (50%-60%) een inschatting maken van zijn
personeelsbehoefte.

Overig (financiering,
onderhoud, reparatie etc.) 2
2

Bij verkoop van ROC of verstrekking van financiering
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3. Toenemend belang van Total Cost of Ownership zorgt voor verdere verzakelijking van de
verkoop

GEVOLGEN VAN TOENEMEND BELANG VAN TCO VOOR TRUCKDEALERS

Sales
• Toenemende verzakelijking door:
–
–

–

–
–

toename van professionele inkopers bij transporteurs
afnemende merkloyaliteit van klanten: meer
merkenstrategie klanten, vereist kennis van
specificaties en financiën van concurrerende merken
kopen op basis van financiële overwegingen (inclusief
tenders) in plaats van ‘ons-kent-ons’, maar gunfactor
blijft een rol spelen
geëiste transparantie van kosten
toenemende transparantie in de sales door online
verkopen van bedrijfswagens

Aftersales
• Vergroten van kostentransparantie / inzage in uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden is nodig om een kleinere
impact van TCO op het verkoopproces te hebben.
• Kennis van onderdelen en de prijskwaliteitverhouding is
nodig om ook A-merk onderdelen te kunnen verkopen.

• Meer kennis van de business van de klant nodig. Weten
waarvoor de klant de bedrijfswagen wil gebruiken, zodat
een TCO advies op maat geleverd kan worden.

• Meer kennis van alternatieve aandrijflijnen nodig.
• Toenemende behoefte aan kennis en competenties op
hbo-niveau (accountmanager).
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AANPASSINGEN IN DE MANIER VAN
WERKEN EN ORGANISEREN
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4. Toename van technologische ontwikkelingen leiden tot aanpassingen in de manier van
werken en organiseren

Technologische ontwikkelingen spelen zich af op het gebied van aandrijflijnen, veiligheids- en comfortsystemen en
telematicatoepassingen. Deze ontwikkelingen hebben nu al invloed op de manier van werken en organiseren binnen het
truckbedrijf.

4.1

Aandrijflijnen

4.2

Veiligheid en comfortsystemen

4.3

Telematica

4.4

Overige technologische ontwikkelingen

Toename van technologische ontwikkelingen leiden tot aanpassingen in de manier van werken en organiseren
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4. Toename van technologische ontwikkelingen leiden tot aanpassingen in de manier van
werken en organiseren

4.1 VERSCHILLENDE AANDRIJFLIJNEN MET HUN EIGEN KENMERKEN ZIJN IN OPKOMST
LNG

CNG

Hybride

-

5 tot 20% minder CO2
5 tot 15% minder NOx
5 tot 15% minder fijnstof
10 dB minder geluid
24u leveren in binnenstad
toetreden alle
internationale milieuzones
- lagere onderhoudskosten

-

- methaanslip
- nauwelijks tankstations

- beperkte actieradius

- actieradius elektromotor 2
km
- extra gewicht accu’s

-

Impact op
werkzaamheden
werkplaats

- manier van tanken
- veiligheidseisen tijdens
tanken
- Otto motor
- warmtewisselaar

- hoge druk brandstoftank
- Otto motor
- drukregelaar

- elektromotor
- minder mechanische
storingen
- meer elektrische storingen

- elektromotor
- minder mechanische
storingen
- meer elektrische storingen

In de
werkplaats

- Nu toenemend bij verdere
introductie Euro VI LNG
- 10% à 15% in 2025

- n.b.

- nu sporadisch
- introductie vanaf 2020

- nu zelden
- introductie vanaf 2020

Voordelen3

Nadelen3

5 tot 15% minder CO2
5 tot 15% minder NOx
5 tot 15% minder fijnstof
10 dB minder geluid
24u leveren in binnenstad
lagere onderhoudskosten

-

5 tot 20% minder CO2
5 tot 15% minder NOx
5 tot 15% minder fijnstof
10 tot 20dB minder geluid
24u leveren in binnenstad

Elektrisch
-

100% minder CO2
100% minder NOx
100% minder fijnstof
100% minder geluid
24u leveren in de
binnenstad
- opladen aan laadpaal
- lagere onderhoudskosten
tanken duurt lang
actieradius 280 km
niet overal laadpalen
hoge aanschafprijs

Andere aandrijftypen als dual fuel en biobrandstof hebben beperkte impact op de werkzaamheden, aangezien deze dieselmotor aangedreven zijn.
Waterstof aangedreven bedrijfswagens zijn voor 2030 niet te verwachten. Voor alle aandrijflijnen geldt dat technologische doorbraken voor een
versnelling van ontwikkelingen kunnen zorgen. Dit is met name te verwachten op het gebied van accutechnologie.
De verschillende configuraties hebben verschillende break-even-points, welke meegenomen moeten worden in de business case.
(HAN, 2014)
3

– in vergelijking met een Euro 6 diesel
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4. Toename van technologische ontwikkelingen leiden tot aanpassingen in de manier van
werken en organiseren

4.1 ONTWIKKELINGEN IN ALTERNATIEVE AANDRIJFLIJNEN TOT 2025 VOORAL
VERWACHT BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGENS
2010

trend

2020

trendbreuk

2030

2050

-33% (163 g/km)
t.o.v. 2010

-52% (118 g/km)
t.o.v. 2010

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto
(stedelijk/< 200 km*)

Bestelauto (< 400 km*)

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Bestelauto

Uitstoot 245g/km

Bestelauto
(stedelijk/< 200 km*)

Bestelauto

• Tot 2030 zet de overheid voor de lichte bedrijfswagenmarkt
in op stimuleren en faciliteren van alle alternatieve
brandstoffen ter vervanging van diesel.
• Rond 2030 is een trendbreuk naar waterstof en elektrische
aandrijfsystemen.

• Alle aandrijftypes die gebruik maken van een conventionele
verbrandingsmotor worden na 2030 ontmoedigd.

2010

trend

2020

trendbreuk

2030

2050

-10% (780 g/km)
t.o.v. 2010

-40% (520 g/km)
t.o.v. 2010

Solo-bakwagens
Trekker-oplegger

Solo-bakwagens
trekker-oplegger

Solo-bakwagens
trekker-oplegger

Solo-bakwagens
Trekker-oplegger

Solo-bakwagens
trekker-oplegger

Solo-bakwagens
trekker-oplegger
(zwaar, internat.)

Lichte solo-bakwagens
(stedelijk
& nationaal)

Lichte solo-bakwagens
(stedelijk
& nationaal)

Lichte solo-bakwagens
(stedelijk & nationaal)

Solo-bakwagens
trekker-oplegger
(stedelijk & nationaal)

Lichte solo-bakwagens
(stedelijk & nationaal)

Lichte solo-bakwagens
(stedelijk & nationaal)

Trekker-oplegger
solo-bakwagens
(zwaar, internationaal)

Trekker-oplegger
solo-bakwagens
(zwaar, internationaal)

Uitstoot 865 g/km

Lichte solo-bakwagens

• Langeafstand transport
• Conventionele dieseltechnologie zal nog lang de standaard
zijn. LNG is het beste alternatief.
• Rond 2030 is een trendbreuk naar waterstof. Biodiesel en
Bio-LNG blijven ook in aandeel toenemen ter vervanging
van diesel.
• Stedelijke distributie
• Tot 2030 kan al gebruik gemaakt worden van alternatieve
aandrijfsystemen. Vooral LNG, CNG en hybride
aandrijflijnen zijn geschikt voor ‘last-mile’ distributie.
• Rond 2030 is een trendbreuk naar waterstof en elektriciteit.
Zonder deze trendbreuk zijn de klimaat doelstellingen van
de EU niet haalbaar.
Bron: MIM, 2014
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4.1 OVERHEID STIMULEERT ONTWIKKELING WAGENPARK, MAAR DIESEL BLIJFT
KOPLOPER BIJ ZWARE BEDRIJFSWAGENS
• De ontwikkeling van alternatieve aandrijflijnen verschilt voor
zware en lichte bedrijfswagens.
• Zware bedrijfswagens
–

–
–

De overheid stimuleert de introductie van verschillende
alternatieve aandrijflijnen . Vooral CNG en LNG hebben
een sterke groei doorgemaakt (zie ook grafiek).
Hoewel het aantal bedrijfswagens met een alternatieve
aandrijflijn stijgt, bedraagt het totaal aandeel slechts 1%.
Diesel is de favoriete aandrijflijn.

• Lichte bedrijfswagens
–

–

De overheid stimuleert de introductie van verschillende
alternatieve aandrijflijnen. Vooral CNG en elektrisch
hebben een sterke groei doorgemaakt (zie grafiek).
LPG, benzine en vooral diesel zijn de favoriete
aandrijflijnen.

• Het effect van subsidies is zichtbaar in onregelmatige
stijgingen van het aantal voertuigen met een alternatieve
brandstof. Zowel overheid als truckdealers ervaren dit als
positief en negatief:
• Positief: het stimuleert innovatie/verkopen
• Negatief: het werkt marktverstorend en remt de ontwikkeling
van zelfstandige, lange termijn business cases.

Ontwikkeling wagenpark per type brandstof voor vrachtwagens >3.500 GVW
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Ontwikkeling wagenpark per type brandstof voor vrachtwagens <3.500 GVW
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Diesel
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2011 2013
LPG
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Bron: BOVAG, 2014
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4.1 OP REGIONAAL EN (INTER)NATIONAAL TRANSPORT BLIJFT DIESEL DE
BELANGRIJKSTE AANDRIJFLIJN TOT 2025
Stedelijke distributie

Regionaal transport

(inter)nationaal transport

• Truckdealers zien vooral
oplossingen in hybride en
elektrische
bedrijfswagens.

• Truckdealers zien vooral
oplossingen in diesel, hybride
en een LNG aandrijving. LNG
komt hierbij zowel in een dual
fuel als alleen LNG voor.

• Truckdealers zien nog
geen alternatief voor
diesel. Hier is ook geen
overheidsbeleid op
gericht.
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4.1 TOEKOMSTIGE STADSDISTRIBUTIE VIA OVERSLAGPUNTEN EN GESPECIALISEERDE
BEDRIJFSWAGENS
• Stadsdistributie vindt in de toekomst steeds vaker plaats via overslagpunten buiten de stad. Voor supermarkten en warenhuizen
blijft er ruimte voor trekker-oplegger-combinaties. Daarnaast wordt ook veel verwacht van overslagpunten met gespecialiseerde
wagens. Voor kleinere ketens, zoals sportzaken, is dit ook de meest waarschijnlijke distributieketen.
• Truckdealers verwachten dat particuliere winkeliers en horeca gelegenheden in eerste instantie zelf de goederenstromen gaan
bundelen. Later zullen zij overstappen op overslagpunten met bak- en bestelwagens.

• Een vraagteken is de financiële haalbaarheid van overslagpunten buiten de stad. Deze financiële verantwoordelijkheid ligt bij
transporteurs en retailers. Truckdealers moeten met hun stedelijke distributieklanten meedenken over mogelijkheden en
voertuigspecificaties.
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Anders
Hybride LZV trekker die de trailers 1-voor-1 de binnenstad in brengt
Overslagpunt van vrachtwagen/LZV naar gespecialiseerde
elektrische/ hybride wagens
Overslagpunt van vrachtwagen/LZV naar bak- en bestelwagens
Met dezelfde voertuigen als nu, maar verschillende winkels regelen
samen de bevoorrading
Met dezelfde voertuigen als nu
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4.2 UITBREIDING VAN GEAVANCEERDE PASSIEVE EN ACTIEVE VEILIGHEIDS- EN
COMFORTSYSTEMEN
• Veiligheid is al lange tijd een top prioriteit voor de overheid. Door aandacht voor
veiligheid is het aantal verongelukte chauffeurs sinds de jaren ‘70 gehalveerd (TIC,
2012). Iets dat vooral bereikt is door passieve veiligheidssystemen.
• Door (actieve) veiligheidssystemen is ook het aantal vrachtwagen gerelateerde
verkeersslachtoffers tussen 2003 en 2010 gedaald met 60% (TIC, 2012).
• Passieve veiligheidssystemen, denk aan kreukelzones, airbags en ‘under run
protection’, worden de komende jaren verder geoptimaliseerd. De EU stemde dit
voorjaar (2014) deels in met vervoerrichtlijn 96/53. Deze maakt een langere en
daarmee veiliger en van meer comfort voorziene cabine mogelijk (TLN, 2014). Door
wijzigingen in toegestane afmetingen zijn aerodynamicaverbeteringen mogelijk.
• Truckdealers voorzien in de behoefte aan actieve veiligheidssystemen door het
leveren van systemen voor ‘lane departure warning’, adaptieve cruise control en,
wat verder in de toekomst, coöperatieve adaptieve cruise control en platooning.
• De autonoom rijdende vrachtwagen komt na 2025 op de weg. Zowel wetgeving als
samenleving zijn hier nog niet klaar voor. In de tussentijd zullen huidige systemen
uitgebreid en verbeterd worden waardoor de hoeveelheid elektronica aan boord
verder toeneemt.
• Investeringen in passieve en actieve veiligheidssystemen nemen alleen maar toe
omdat onder transporteurs een trend zichtbaar is naar ‘accident free transportation’
(Roland Berger, 2013).
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4.3 TELEMATICATOEPASSINGEN ZIJN GERICHT OP KOSTENREDUCTIE
• Moderne bedrijfswagens zijn voorzien van uitgebreide
telematica toepassingen. De belangrijkste drijfveer
achter telematica is kostenreductie door het monitoren
van de drie grootste kostenposten van transport:
− Chauffeur: tachograaf, brandstofverbruik gerelateerd
aan de chauffeur en rust- en rijtijden

• Telematica zorgt voor transparantie, omdat ook de klant
kan zien of de reparatie noodzakelijk was.
• De up-time wordt vergroot, omdat de truckdealers gerichter
onderhoud inplannen en wagens daardoor minder vaak in
de werkplaats komen.

− Brandstof: actueel, gemiddeld en totaal
brandstofverbruik
− Onderhoud: slijtage, bedrijfstemperatuur,
motormanagement
• De voordelen van telematica die gezien worden zijn:
− De transporteur kan real-time zien waar zijn auto’s
zijn en of het transport op tijd bij de klant aanwezig
zal zijn.
− Wanneer de transporteur een abonnement afsluit
kan de truckdealer op afstand meekijken. Hierdoor
wordt de onderhoudsinterval van de vrachtwagen
verhoogd.
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4.3 GEBRUIK VAN TELEMATICA ZAL NOG VERDER TOENEMEN MAAR IMPACT OP
TRUCKBRANCHE IS NOG ONZEKER
De komende tijd moet er antwoord gevonden
worden op een aantal belangrijke vragen:

• Wie is eigenaar van de data: de gebruiker of
leverancier?
• Waarop analyseer je de data: op importeur- of
dealerniveau?
• Hoe maakt de dealer deze analyse uren
rendabel?
• Blijven fabrikanten zowel hard- als software
ontwikkelen of gaat de software straks via
specialisten? (Roland Berger, 2013)
Op dit moment maakt een derde van alle transporteurs gebruik van telematica. Bij grote transportbedrijven is dit ongeveer 90%
(TIC, 2014). De verwachting is dat het totale gebruik van telematica snel zal stijgen. Communicatie met het voertuig is straks
essentieel voor opname in de totale supply chain van de retailer. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het 4C (TU/e, 2013)
systeem. Hierin wisselen de transportmanagementsystemen (TMS) van verschillende partijen informatie uit. Een retailer weet zo
altijd wanneer welke vrachtwagen welke goederen komt lossen.
De verwachting is dat de telematica van de vrachtwagen in de toekomst geïntegreerd wordt in het TMS van de transporteur.
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4.4 MERKBARE GEVOLGEN VAN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN NEMEN SNEL TOE ……
De ontwikkelingen op het gebied van aandrijflijnen, veiligheids- en comfortsystemen
en telematicatoepassingen gaan in de toekomst een nog grotere rol spelen, maar
hebben ook

nu al gevolgen voor truckdealers. Enkele voorbeelden:

• Het aantal configuraties neemt toe, zowel in aandrijflijnen, veiligheidssystemen als
telematica abonnementen.
• Het samenspel tussen sales en aftersales wordt belangrijker bij het bepalen van de
ROC en de bijbehorende TCO.
• Werkplaatsen gaan van repareren naar vervangen van onderdelen die veel tijd
kosten.
• Specialisatie van werkplaatsen in type onderhoud neemt toe. Oorzaken zijn dat
mechanische gebreken beperkt voorkomen en dat voor reparaties speciale kennis,
gereedschap en aanpassingen aan de werkplaats vereist zijn.
• Onderhoud op afstand door monteurs met een tablet komt steeds vaker voor. De
monteur stelt zo ook de diagnose nog voordat de truck in de werkplaats is
aangekomen.
• Klanten verwachten van truckdealers dat zij door telematica oplossingen pro-actief
adviseren bij het besparen op de TCO.
• Personeel moet continue bijgeschoold worden om de ontwikkelingen bij te houden.
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4.4 …… EN WORDEN VOORAL MERKBAAR BIJ DEALERS
Verwachtingen rondom onderhoud:
• Eenvoudig & vertrouwd (mechanisch) onderhoud is nu
48% van de werkzaamheden. In 2025 is dat nog maar
32% en verschuift het richting universele garages en
eigen werkplaatsen.

Door toename van telematica
(onderhoud op afstand)

• Elektronische werkzaamheden zijn nu 23% van het
onderhoud. In 2025 zal dat 42% zijn. Truckdealers
verwachten te profiteren van de toenemende
complexiteit van software en telematica-toepassingen.
Dit vereist het hebben van hoger gekwalificeerd
personeel met affiniteit voor ICT.

Onderhoud aan banden, lampen,
kleine beurt etc.

• 70% van de truckdealers vindt dat het huidige personeel
het niveau van het werk goed aankan.
• Bij monteurs van 55 jaar en ouder ontstaat een ander
beeld:
− Een kwart van hen is inzetbaar voor alle
voorkomende werkzaamheden.
− Voor een kwart van hen bestaat een speciaal
loopbaan ontwikkelingsplan.

Door toename van software
toepassingen (ACC, EBA)

Onderhoud aan complexe
onderdelen (zoals motorversnellingsbakrevisie)
Onderhoud van alternatieve
aandrijfsystemen (EV, LNG/CNG,
hybride)
Onderhoud van diesel
aandrijfsystemen
0
Universele garage

Eigen Werkplaats

Truckdealer

50
Buitenland

100

150

Geen verschuiving

(n=47)
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4.4 DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST WORDT BEMAND DOOR SPECIALISTEN OP
HOOG NIVEAU
Truckdealers geven aan, dat zij in de toekomst onderhoudspersoneel nodig hebben dat diagnoses kan stellen en affiniteit heeft met
ICT. Eenvoudige werkzaamheden nemen af en de behoefte aan hts personeel neemt toe.
Top 2 box
Door huidige ontwikkelingen heb ik in 2025 op mijn vestiging behoefte
aan 1 of meerdere hts-technici.

87%

Eenvoudige mechanische werkzaamheden nemen verder af

81%

Mijn data-analist leest straks op afstand de vrachtwagen uit, stelt de
diagnose, en levert de werkorder aan bij de werkplaatschef

81%

Door een toename van ICT wordt het onderhoud complexer

79%

Ontwikkelingen gaan zo snel dat één monteur niet alles meer kan
bijhouden
Monteurs zullen zich op de werkvloer specialiseren in een bepaald
type onderhoud (vb. versnellingsbak, uitlaatsysteem)
Ik heb straks alleen nog behoefte aan monteurs die werkzaamheden
op niveau 3/4 kunnen uitvoeren
Omdat we van repareren naar vervangen gaan wordt het onderhoud
eenvoudiger

77%
70%
53%
19%
0%

helemaal mee oneens

mee oneens

10%

eens nog oneens

20%
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mee eens

40%
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GEVOLGEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VOOR TRUCKDEALERS

Sales
• Verplaatsen in de toepassingen van de klant en de
eindklant (warenhuis, sportzaak of horeca) om de
configuratie van de bedrijfswagen hierop aan te passen
wordt belangrijker. De noodzaak van klantsegmentatie
neemt hierdoor ook steeds meer toe.
• Nauwkeurige inventarisatie van behoeften en wensen
van de (eind) opdrachtgever neemt toe.
• Toenemende kennis nodig van:
– financiële break-even-point van de verschillende
configuraties
– technologische ontwikkelingen en toepassingen
– concurrerende merken en systemen om de sterke
punten van de eigen configuraties te kunnen
benadrukken
• Toenemend belang om samen met de
aftersalesmanager continue het aflopen van ROC’s en
economische levensduur van wagens te monitoren.
• Toename van hts’ers in salesfuncties voor verbeteren
van het klantcontact.

Aftersales
• Afnemende werkplaatsbezoeken door verbeterde kwaliteit
en langere intervallen (lagere onderhoudsbehoefte) en
toename telematica (gerichter plannen van onderhoud).
• Toename van werkzaamheden op niveau 2 en 4.
– Niveau 2 verschuift naar universelen en eigen
werkplaats
– Niveau 4 vooral van toepassing op dealers
• Afname van werkzaamheden op niveau 3.
• Toename van specialismen in de werkplaats en /of
uitbesteden van werkzaamheden.
• Toenemende behoefte aan monteurs met affiniteit voor ICT.
• Toenemende behoefte aan hts’ers die met de technische
complexiteit kunnen omgaan.
• Toenemend belang van klantcontact over storingen en
rijgedrag.
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GEVOLGEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VOOR TRUCKDEALERS

Aftersales
• Differentiatie van monteurs naar specialisme over
vestigingen wordt belangrijker.
• Differentiatie van werkzaamheden naar type medewerker
bv. op basis van leeftijd of competenties wordt belangrijker.
• Stijgende kennis van regels, voorschriften en werkstructuur
nodig.
• Bijscholing wordt nog belangrijker dan het nu al is:
specialistische onderwerpen, verschillen tussen merken
etc.
• Ontstaan van diagnosemonteur als (bureau)functie.
• Nieuwe functies zoals bijvoorbeeld data-analist.
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MOGELIJK TE KUNNEN MAKEN
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Zowel transporteurs als truckdealers zoeken continue naar mogelijkheden om de werkplaats zo rendabel mogelijk te
kunnen maken. Zij zoeken hierbij steeds vaker naar mogelijkheden door zich te verplaatsen in de keten:

5.1 Toename van achterwaartse integratie door transporteurs:
Door stijgende kosten staan transporteurs met een eigen werkplaats voor de volgende keuze:
Afscheid nemen van eigen werkplaats en alles uitbesteden.
De eigen werkplaats minimaal kostendekkend maken. Hierbij doen transporteurs steeds vaker aan
achterwaartse integratie.
5.2 Toename van voorwaartse integratie bij truckdealers:
Truckdealers zien de wensen van hun klanten veranderen, de omzetten dalen en nieuwe toetreders
opkomen. Hierdoor voelen zij zich gedwongen aan voorwaartse integratie te doen.
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5.1 TOENAME VAN ACHTERWAARTSE INTEGRATIE DOOR TRANSPORTEURS
De eigen werkplaats is voor transporteurs een vaste
kostenpost die op verschillende manieren rendabel te
maken is. Een aantal manieren die worden toegepast zijn:
• Steeds meer onderhoud zelf uitvoeren. De werkplaats
wordt commercieel uitgebaat om de vaste kosten te
kunnen dekken.
• Een eigen werkplaats is sneller rendabel bij het
onderhoud van een groot wagenpark. De huidige trend
van fusies en overnames onder transporteurs biedt
hiervoor mogelijkheden.
• Sommige transporteurs zijn overtuigd, dat zij ook het
onderhoud aan bedrijfswagens met alternatieve
aandrijflijnen zelf kunnen uitvoeren. Nu gebeurt dit
vanwege een verplicht ROC nog maar zelden. Naar de
toekomst toe zal dit veranderen, waardoor het
onderhoud ook meer in eigen beheer uitgevoerd kan
worden.
• Andere transporteurs constateren dat complex
onderhoud vaker naar de dealer gaat, maar dat
eenvoudige werkzaamheden in de eigen werkplaats
kunnen blijven.

• Transporteurs met een eigen werkplaats maken bij iedere
additionele investering de afweging of die investering kan
worden terugverdiend. Door een verwachte toename aan
investeringen in bijvoorbeeld gasafvoer, detectieapparatuur,
gereedschappen, diagnose hard- & software krijgen
transporteurs het steeds moeilijker om de eigen werkplaats
rendabel te houden. De benodigde investeringen zijn voor
transporteurs zonder eigen werkplaats dan ook een drempel
om deze zelf op te starten.
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5.2 TOENAME VAN VOORWAARTSE INTEGRATIE BIJ TRUCKDEALERS
Truckdealers zien voorwaartse integratie als noodzakelijk
om de volgende redenen:

Een aantal manieren van voorwaartse integratie die worden
toegepast zijn:

1. Transporteurs gaan steeds vaker opzoek naar een
‘one stop shop’ voor al het onderhoud. Daarbij neemt
de loyaliteit naar merk en personen af waardoor
transporteurs ook sneller van truckdealer wisselen.

• Aanbieden van schadeherstel, reparatie van bekleding en
financierings- en verzekeringsdiensten door truckdealers.

2. Truckdealers zien de omzet op verkoop en onderhoud
dalen. Hierdoor zien zij zichzelf genoodzaakt nieuwe
omzetmogelijkheden te zoeken. Bijvoorbeeld het
verbreden van het product & dienstenaanbod, zodat
meer mogelijkheden ontstaan om te voldoen aan
tendereisen.
3. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld
telematica bieden externe partijen mogelijkheden
waardoor truckdealers zelf in die markt stappen.

• Opstarten van groothandelsinitiatieven via het
dealernetwerk. Truckdealers voorzien werkplaatsen van
transporteurs en eigen vervoerders van gereedschap en
onderdelen tot koffie, zeep en andere benodigdheden. Op
deze manier intensiveren truckdealers het contact met haar
klanten.
• Intensiveren van telematicatoepassingen en de verkoop
van abonnementen hieromtrent. Het eigendom van de data
moet hierbij wel bij de truckdealer liggen.
• Het neerzetten van een totaal formule. Klanten kunnen dan
terecht voor onderhoud, trailerbouw, banden, schades,
tanken en wassen.
• Het afsluiten van ROC’s op specifieke onderdelen als
transmissies en uitlaatsystemen.
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5.2 VOORWAARTSE INTEGRATIE BIJ TRUCKDEALERS VOORAL DOOR ONDERHOUD
AAN TRAILERONDERDELEN
Truckdealers verwachten in de toekomst vooral een
uitbreiding van het onderhoud aan trailer gerelateerde
onderdelen:
1. Onderhoud aan meeneemheftrucks + 23%-pt*
2. Onderhoud aan koelmotoren en trailerkranen +17%-pt
3. Onderhoud aan traileropbouw +15%-pt
Dit past in de verwachting van de transporteurs omdat in
de trailer meer hun bedrijfseconomisch belang ligt.
Wat opvalt is de verwachting, dat onderhoud aan andere
merken terug gaat lopen. Dit komt waarschijnlijk door een
toename van telematicatoepassingen en de toenemende
technologische complexiteit van de voertuigen. De eigen
merkdealer kan dit onderhoud dan beter uitvoeren.
Daarnaast zien truckdealers vooral mogelijkheden voor het
ontwikkelen van nieuwe diensten en het uitbouwen van de
verkooprange van bestelwagens tot en met zware trucks.

%-pt verschil
Vrachtwagens eigen merk

0%

Trailers onderstel

-9%

Laadkleppen

0%

Vrachtwagens overige merken

-6%

Bestelwagens

6%

Trailers opbouw

15%

Bussen

6%

Carrosserie plaatwerk herstel

-6%

Koelmotoren

17%

Trailerkranen (vb. MKG, Hyva)

17%

Meeneemheftruck (vb. Kooiaap)

23%

Carrosserie spuitwerk

2%

Bouwmachines (vb. Caterpillar, Liebherr)

9%

Anders

4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2025

*)%-pt is het verschil tussen het oude en nieuwe percentage.

Trendonderzoek naar ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche tot 2025 | 66

SAMENVATTING

AANLEIDING

CONCLUSIE

RESULTATEN

BIJLAGEN

5. Ontstaan van ketenintegratie om de werkplaats zo rendabel mogelijk te kunnen maken

GEVOLGEN VAN KETENINTEGRATIE VOOR TRUCKDEALERS

Sales

Aftersales

• Meer oog hebben voor de onderhoudsbehoeften van
klanten en samen met de aftersalesmanager continue
de ontzorgende mogelijkheden van voorwaartse
integratie onder de aandacht brengen.

• Toename van de diversiteit van werkzaamheden van
monteurs aan technische installaties (kranen, heftrucks,
koelmotoren).

• Financieel sterker onderlegt zijn om de financiële
haalbaarheid van een eigen werkplaats van
transporteurs te kunnen bepalen.
• Technisch sterker onderlegt zijn om de technische
haalbaarheid van een eigen werkplaats van
transporteurs te kunnen bepalen.

• Klantsegmentatie noodzakelijk om een inschatting van
winstgevende nevenactiviteiten te kunnen maken.
• Meer gaan denken in termen van ontzorgen & servicen.
Daarbij loslaten van het merkdenken, en afnemende
merkloyaliteit van klanten accepteren.
• Klanten meer gaan wijzen op toekomstige
brancheontwikkelingen en meedenken bij passende
business cases.

• Bijscholing wordt nog belangrijker dan het nu al is:
specialistische onderwerpen, verschillen tussen merken
etc.
• Toename van specialismen in de werkplaats.
• Differentiatie van monteurs naar specialisme over
vestigingen.
• Differentiatie van werkzaamheden naar type medewerker
bv. op basis van leeftijd of competenties . Oudere monteurs
kunnen bijvoorbeeld vrijgemaakt worden voor onderhoud
aan oudere bedrijfswagens en beproefde technieken zoals
laadkleppen.
• Sparringpartner voor zowel sales als klanten en
intermediair tussen beide partijen.
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ONDERZOEKVERANTWOORDING
De onderzoeksopzet voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvragen bestond uit deskresearch, interviews en een online
enquête onder mensen die werkzaam zijn bij truckdealers. Om te komen tot de juiste vragen in de interviews en enquête zijn we gestart
met het deskresearch. De bedoeling was om de input van de deskresearch te gebruiken voor de interviews en de combinatie van
deskresearch en interviewuitkomsten te kwantificeren middels de online enquête.
Tijdens het afnemen van de interviews is een korte eerste enquête verstuurd in een later stadium gevolgd door een tweede langere
enquête.
1. Deskresearch:
– Toekomstgerichte onderzoeken van OOMT, CE Delft, TNO, andere toonaangevende adviesbureaus.
– Internet fora, vakbladen en andere bronnen.
2. Interviews:
– Oriënterende fase: een topiclist op basis van de deskresearch voor semigestructureerde interviews met twee
vestigingsmanagers van truckdealers (Scania, Cosmo).
– Verdiepende fase: Een aantal topiclijsten voor semigestructureerde interviews met truckdealers, importeurs, gemeenten
& landelijke overheid, transporteurs en eigen vervoerders.
3. Enquête 1:
– Korte enquête enerzijds gericht op algemene trends en anderzijds gericht op specifieke technologische ontwikkelingen.
– Respondentgegevens verkregen via BOVAG Truckdealers
– Verstuurd via Innovam
4. Enquête 2:
– Lange enquête gericht op algemene trends en ontwikkelingen in de bedrijfswagenbranche.
– Respondentgegevens verkregen via BOVAG truckdealers
– Verstuurd via Innovam en BOVAG truckdealers nieuwsbrief
Respondenten waren alle deskundigen op het terrein van een of meerdere trends.
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ONDERZOEKVERANTWOORDING
5. Overige activiteiten:
– Naast bovenstaande is het congres Truck van de toekomst tijdens Transport Compleet in Hardenberg bezocht, en de
Intertraffic beurs in Amsterdam.
– Groepsdiscussie met Deelnemers EVO Raad voor Eigen Vervoer waarin trends en ontwikkelingen gevalideerd zijn.
6. De verschillende topiclists, enquêtes, en tussentijdse bevindingen zijn steeds gecommuniceerd met de begeleidingscommissie die
verbonden was aan dit onderzoek.
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