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Beste ondernemer,
Hoe ziet uw autobedrijf - en in het bijzonder uw werkplaats - eruit in 2040? Onderhoudt u dan alleen nog elektrische auto’s? Heeft u nog hetzelfde aantal monteurs in dienst?
Welke werkzaamheden voeren zij dan uit? En in welke apparatuur moet u investeren? Hoe houdt u de werkplaats gevuld als verplichte periodieke werkplaatsbezoeken afnemen
en nieuwe toetreders op het gebied van data en connectiviteit de markt betreden?
Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dat de wereld er in 2040 anders uitziet, staat vast. Of u daar nu naar uitkijkt of er juist tegen opziet, meegaan met de
ontwikkelingen is cruciaal voor het voortbestaan van uw autobedrijf. Dat vraagt om inzicht en een gedegen voorbereiding. De vraag is: hoe pakt u dat aan?
BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben daarom de handen ineengeslagen en een intensieve studie gedaan: welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de
gevolgen voor uw autobedrijf? Op basis van deze studie kunnen we concluderen dat een vijftal ontwikkelingen zorgt voor veranderingen waar ieder autobedrijf zeker mee te
maken krijgt. De mate waarin klanten ontvankelijk zijn voor trends en het aantal nieuwe toetreders bepalen het tempo en de exacte impact van deze veranderingen. Dit hebben
we voor u uitgewerkt in vier scenario’s of ‘werelden’.
De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. In deze brochure zetten we ze voor
u op een rij. Bovendien vindt u strategische en praktische tips die u helpen bij het uitzetten van uw koers. Want uw visie is bepalend voor uw autobedrijf. En het voorbereiden van
uw bedrijf én uw medewerkers kost tijd. Kortom: verdiep u in de scenario’s en sorteer voor op de toekomst. Want 2040 begint vandaag!
Namens de gezamenlijke brancheorganisaties,

Bertho Eckhardt
BOVAG

Herme Bruin
Innovam

Betsie Brink
OOMT

Steven van Eijck
RAI Vereniging

204N0T
BEGI

VANDAAG!
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1 VIJF BEPALENDE MOBILITEITSTRENDS

Een expertpanel, bestaande uit mensen van auto
bedrijven, importeurs, de RDW en toeleveranciers,
heeft na grondig overleg samen de vijf belangrijkste
mobiliteitsontwikkelingen voor de komende jaren in
kaart gebracht:

					

A VERANDERENDE WETGEVING
Wetgeving kan een stimulerende of remmende
rol spelen bij nieuwe ontwikkelingen en is
daardoor een bepalende factor voor wat er
in uw bedrijf gebeurt. Denk aan vrijheid van
gebruik en eigendom van data, het stimuleren
van alternatieve aandrijflijnen, infrastructurele
aanpassingen, het veranderen van de APK.

					

B

ELEKTRISCHE
VOERTUIGTECHNOLOGIE (EV)

In het Nederlandse wagenpark zien we steeds
meer elektrische voertuigen: auto’s aangedreven
door een elektromotor, die gebruik maakt
van elektriciteit afkomstig van bijvoorbeeld
chemische energie in accu’s of brandstofcellen.
Deze technologie heeft direct impact op uw
autobedrijf.
We kennen verschillende typen volledig
elektrische voertuigen, ook wel zero-emission
vehicles (ZEV) genoemd:
Full Electric Vehicle (FEV),
Battery Electric Vehicle (BEV)
Waterstof-elektrische auto (FCEV)
In dit rapport gaat het niet zozeer om de
afzonderlijke soorten, maar om het totale aandeel
EV in het wagenpark. Waterstofauto’s vormen
hierbinnen dus een subcategorie.
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C OVER THE AIR (OTA) ONDERHOUD
Deze technologie werkt op basis van sensoren
en actuatoren, waarbij de sensor signaleert en
de actuator dit signaal omzet in de benodigde
actie. Dit maakt diagnose stellen en oplossen
op afstand (Over The Air) mogelijk. Voertuigen
hoeven niet meer fysiek aan de werkplaats
verbonden te zijn om aanpassingen te doen in de
software. De aanpassingen kunnen veelal zelfs
tijdens het rijden uitgevoerd worden. Ook deze
ontwikkeling raakt uw autobedrijf in de kern.

					

					

D AUTONOOM RIJDEN (ADAS)
De technologie achter autonoom rijden is
ADAS: Advanced Driver Assistance System. Er
zijn vijf niveaus van autonoom rijden:
Vanaf niveau 1 heeft de auto één systeem
waarmee deze in bepaalde situaties
automatisch kan remmen of accelereren.
Denk aan Adaptive Cruise Control (ACC) die de
afstand tot de voorganger automatisch regelt,
of aan een automatische inparkeerhulp.
Vanaf niveau 2 (hands off) is de auto voorzien
van een of meer systemen om automatisch te
remmen, accelereren én sturen. De bestuurder
moet wel alert blijven en kan de controle weer
overnemen door het stuur aan te raken.
Vanaf niveau 3 kan een auto in een nietcomplexe omgeving, zoals een snelweg,
geheel zelfstandig, veilig en gecontroleerd
accelereren, remmen en sturen. De bestuurder

E MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
hoeft zijn ogen in die situatie niet meer op de
weg te houden (eyes off). In complexe situaties
(stadsverkeer, wegwerkzaamheden) moet de
bestuurder de controle weer overpakken.
Vanaf niveau 4 is een auto volledig autonoom
en in vrijwel alle situaties in staat volledig
zelfstandig te rijden. Alleen in extreme situaties
(bijvoorbeeld noodweer of slecht wegdek met
ontbrekende markeringen) moet de bestuurder
de controle overnemen. Lukt dit niet, dan brengt
de auto zichzelf veilig tot stilstand.

MaaS draait om vraaggestuurde mobiliteit:
vervoer wanneer je dat nodig hebt. Reizigers
hebben geen eigen vervoermiddel, maar
maken gebruik van mobiliteitsplatforms: via
een app plannen, boeken en betalen ze uit
hun mobiliteitsbundel verschillende vormen
van vervoer. Daarbij ontvangen ze actuele
reisinformatie en de beste reismogelijkheden
op basis van hun geanalyseerde reisvoorkeuren.
Ook deze trend van bezit naar gebruik heeft
impact op uw autobedrijf.

Op niveau 5 vinden we de ultieme zelfrijdende
auto die in alle situaties volledig zelfstandig
rijdt en in principe dan ook geen stuur heeft. Als
bestuurder heb je geen rijbewijs nodig; je geeft
alleen de bestemming in (mind-off). De auto
regelt verder alles.
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A

2 WAT GAAT ER ZEKER VERANDEREN

IN DE WERKPLAATS?

De in het vorige hoofdstuk genoemde vijf bepalende
mobiliteitstrends gaan – hoe dan ook - zorgen voor
veranderingen in de werkplaats. Het is daarom
belangrijk hiermee rekening te houden in uw keuzes
en investeringen. Verderop in dit rapport laten we u
zien dat de mate van klantacceptatie en de invloed
van nieuwe toetreders de snelheid en omvang van
deze ontwikkelingen bepalen.

2.1.

ALGEMENE IMPACT OP: UITLEZEN VAN DATA
De toenemende software en connected cartoepassingen leveren veel voertuiginformatie en
gebruikersdata op. Door deze gegevens te koppelen
aan de onderhoudshistorie van het voertuig,
is het mogelijk voorspellingen te doen over de
onderhoudsbehoefte. Auto’s ter plekke in de
werkplaats uitlezen, komt straks niet meer voor.

Algemene impact op
de werkplaats

Op deze pagina's en de volgende vindt u, per
werkplaatsthema, de belangrijkste veranderingen als
gevolg van deze ontwikkelingen, met daarbij of meer
concrete tips. Adviezen waar u vandaag al mee aan de
slag kunt in uw autobedrijf.
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TIPS

Wijs uw klanten op de voordelen van dataabonnementen gebaseerd op de Onderhoudop- Afstand-technologie (OTA)
Zorg ervoor dat u voertuig- en gebruikersdata
kunt koppelen aan onderhoudshistorie.
Houd bij hoeveel klanten data kunnen
vrijgeven en hoeveel dat er daadwerkelijk
doen. Bereken uw break-even-point voor het
doen van investeringen.
Volg de ontwikkelingen op het gebied van
dataverzameling door (branchevreemde)
partijen en bekijk wat dit voor uw bedrijf
betekent.

ALGEMENE IMPACT
ALGEMENE IMPACT OP: DIAGNOSE STELLEN EN OPLOSSEN
Auto’s beschikken over (vergaande) zelfdiagnose
systemen; de monteur komt er alleen aan te pas
als het systeem faalt. Een technische helpdesk
ondersteunt de monteur op afstand en kan de
diagnose-apparatuur overnemen. Indien nodig gaat
de auto op transport naar een zogenaamde ‘hub’,
waar specialisten zich uitsluitend over complexe
diagnoses buigen. Dit is goedkoper dan een
specialist naar uw autobedrijf laten komen.
De diagnose-apparatuur is universeel. U sluit een
abonnement af waarmee u via derden toegang krijgt
tot de benodigde technische fabrieksdata, inclusief
software-updates.

TIPS

Zorg dat u toegang heeft tot een technische
helpdesk. Of zet zelf een helpdesk op om
andere autobedrijven te ondersteunen bij
diagnose stellen.
Bereid uw monteurs voor: leg uit dat nieuwe
trends vragen om het werken volgens
vaste procedures en met augmented reality
software.
Het aantal platforms/besturingssystemen
van auto’s daalt fors. Zorg dat u bijblijft.

Voor het oplossen van de gestelde diagnose maken
de monteurs gebruik van augmented reality, zoals
het vroegere Google Glass of HoloLens: monteurs
volgen eenvoudig de visuele instructie op. U betaalt
per reparatie of neemt een abonnement af. Daarbij
bent u verbonden met een techline (helpdesk op
afstand).
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A
ALGEMENE IMPACT OP: ELEKTROTECHNISCHE VERSUS MECHANISCHE WERKZAAMHEDEN
De toename van elektrotechnische werkzaamheden
vraagt om monteurs met specifieke kennis en
ervaring.
Het afstellen van camera’s, radars en dergelijke
gebeurt automatisch met (kunstmatige) intelligente
apparatuur. Monteurs voeren deze werkzaamheden
niet meer uit.

TIPS

Houd in de gaten hoe Elektrisch Vervoer,
Over the Air en ADAS zich ontwikkelen en of
dit leidt tot elektrotechnische of mechanische
werkzaamheden.
Zie ook alle tips voor werkplaatspersoneel
op pagina 11.

Modules en sub-assemblages zullen eerder
vervangen dan gerepareerd worden.
Voor zowel elektrotechnische als mechanische
werkzaamheden is basis ICT-kennis vereist.
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ALGEMENE IMPACT
ALGEMENE IMPACT OP: WERKPLAATSUREN
Hybride, ICE- en PHEV-voertuigen hebben 20%
minder onderhoudsbehoefte door toegenomen
kwaliteit. De onderhoudsintervallen worden langer.
Volledig Elektrische Voertuigen hebben 50% minder
onderhoudsbehoefte. Het resterende onderhoud
is vrij eenvoudig en beperkt zich tot slijtageonderdelen zoals het vervangen van remmen,
banden en vloeistoffen.

TIPS

Zoek of ontwikkel activiteiten die uw
werkplaatsuren op peil houden of doen
toenemen.
Krimp in het aantal werkplaatsen (of
vestigingen) om winstgevend te blijven.

Olie verversen hoeft niet meer. Daarmee verdwijnt
een goede margepakker.
Reparaties komen nog nauwelijks voor; vervangen is
goedkoper. Mits u natuurlijk de juiste stappen voor
garantie naleeft; anders kost het u alsnog geld.
De verhouding loon/onderdelen op de factuur is 1:1.
De APK is gewijzigd in permanente monitoring,
waardoor het werkplaatsbezoek inclusief
upsellmogelijkheden mogelijk afneemt.
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A
ALGEMENE IMPACT OP: WERKPLAATSINRICHTING
De werkplaats is ingedeeld in een ‘vuil’ en een
‘schoon’ gedeelte voor respectievelijk mechanische
en elektronische werkzaamheden.
Voor het repareren van PHEV-/hybride voertuigen
is ook mechanisch gereedschap nodig; omdat
onderdelen minder last hebben van slijtage wordt
dit wel minder intensief gebruikt dan bij benzine- en
dieselauto’s.
Werken met hoogspanning vraagt om specialistisch
gereedschap, extra persoonlijke bescherming en
een batterijlift. Emissietesters, uitlaatgassystemen
en smeermiddelen als olie zijn niet meer nodig. Uw
huidige uitleesapparatuur blijft wel bruikbaar.

TIPS

Richt in de werkplaats een apart deel in voor
diagnosewerkzaamheden en een deel voor
mechanische werkzaamheden. Denk goed
na over hoeveel en welk type gereedschap u
nodig heeft.
Investeer in moderne apparatuur,
gereedschappen en hulpmiddelen.
Houd bij hoeveel EV-modellen uw klanten
rijden en bepaal op basis daarvan wanneer u
moet investeren in werkplaatsaanpassingen.
Bepaal op basis van het gebruik of u uw
diagnosestraat in omvang moet aanpassen.

Elk autobedrijf krijgt te maken met de vraag wanneer
te investeren in elektrotechnische apparatuur.
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ALGEMENE IMPACT
ALGEMENE IMPACT OP: PERSONEEL
ICT-kennis is onontbeerlijk voor zowel het uit
lezen van data, het stellen en oplossen van
diagnoses, als voor elektrotechnische én
mechanische werkzaamheden. Als u bijvoorbeeld
een accu vervangt, moet u de auto via de software
spanningsvrij maken. Ook bijvoorbeeld het
vervangen van een oliefilter moet u vastleggen via
de software. Anders krijgt de klant een storings
melding.

In de anders ingerichte werkplaats werken elektro
technische en mechanische monteurs apart van
elkaar.

Alle monteurs werken met digitale hulpmiddelen
voor technische en administratieve taken.

Door de opkomst van augmented reality hulp
middelen en zelfdiagnosesystemen veranderen de
benodigde competenties. Enerzijds is er behoefte
aan lager opgeleid personeel dat instructies kan
opvolgen voor het vervangen van onderdelen.
Anderzijds is er behoefte aan hoger opgeleide
medewerkers die complexe problemen kunnen
oplossen en specifieke kennis hebben van de te
doorlopen stappen in diagnosesystemen.

Medewerkers moeten gecertificeerd zijn voor
het stellen van diagnoses met de verschillende
softwarepakketten.
Monteurs werken straks meer op hun eigen niveau.
Anno 2018 werkt 80% van het niveau-4-personeel
in werkelijkheid op niveau 2 tot 3; in de toekomst is
dit financieel niet meer te behappen.

Voertuigen voorspellen hun eigen onderhoud,
waardoor het werk van technische data-analisten
(medewerkers die op afstand diagnose stellen)
vervalt. Technische specialisten hebben veel
systeemkennis nodig.

TIPS

Zorg dat monteurs bewustzijn en interesse
ontwikkelen in volledig elektrische auto’s,
elektronica en ICT. Maak hen duidelijk dat
dit de toekomst is en dat zij moeten meeontwikkelen om hun baan te behouden.
Train en ontwikkel monteurs op basis van
de benodigde kennisbehoefte, inclusief
het omgaan met moderne apparatuur en
hulpmiddelen.
Zorg waar nodig voor gecertificeerde
monteurs om werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.
Zet monteurs in daar waar het werk is. Ook
als dat op een andere vestiging is. Of leen
mensen uit aan collega-bedrijven met een
capaciteitstekort.

Door wijzigingen in de APK voor nieuwe voertuigen,
verandert het benodigde aantal APK-keurmeesters.
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TIPS

Laat monteurs alleen werk op eigen niveau
doen.
Werk aan een proactieve bedrijfscultuur,
waar monteurs zelf vragen of ze nieuwe
zaken mogen uitproberen, op training mogen
en een natuurlijke interesse hebben in
technologische en brancheontwikkelingen.
Dit maakt het meebewegen met de vanuit
de klant gewenste, verhoogde servicegraad
(afwijkende werktijden en werklocaties)
makkelijker.

TIPS

Maak prestaties meetbaar: bereken de
bezettingsgraad van uw medewerkers en hun
winstbijdrage en beoordeel hen daarop.
Neem medewerkers aan en neem afscheid
van ze, al naar gelang de aard en de
hoeveelheid van de werkzaamheden. Neem
ook afscheid van mensen die niet mee willen
of kunnen in alle ontwikkelingen. Bekijk dat
zakelijk in plaats van persoonlijk.

Geef medewerkers met potentie en ambitie
de ruimte om mee te helpen de kwaliteit en
bedrijfsprocessen te verbeteren.
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2.2.

Werkplaatsoverstijgende tips

Ga na welke auto’s u het meest onderhoudt
en bekijk de mogelijkheden om deze op
afstand uit te lezen.

De vijf bepalende mobiliteitstrends hebben
gevolgen die verdergaan dan alleen de werkplaats.
Onze belangrijkste adviezen:

Volg de ontwikkelingen op het gebied van
augmented reality en de voordelen voor uw
werkplaats.

TIPS

TIPS

Ontwikkel de juiste leiderschaps- en
ondernemersvaardigheden om alle
veranderingen te kunnen vormgeven.
Volg de ontwikkelingen op het gebied van
APK. Deze gaat sterk veranderen en wellicht
zelfs verdwijnen.
Bekijk hoe snel de ontwikkelingen rondom
Elektrisch Vervoer in uw verzorgingsgebied
gaan; hoeveel EV-voertuigen krijgt u per
maand binnen?

14

Werk samen met andere bedrijven om
ervaring op te doen met nieuwe technieken
die u niet in huis heeft. Verdeel investeringen
en type (specialistische) werkzaamheden
onderling.
Bekijk de samenstelling van de medewerkers
in uw werkplaats. Wat moeten ze nu en straks
kunnen? Hoe gaat u dat organiseren?
Denk na over vormen van permanente
educatie waardoor een leren-leren cultuur
ontstaat. Richt u hierbij op zowel formeel als
informeel leren.
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TIPS

Denk na over wie uw klanten zijn en wat zij
willen. Maak onderscheid tussen consumenten
en zakelijke klanten: zij hebben andere
behoeftes en vragen om een andere benadering.
Denk vanuit de verschillende klantbehoeftes in
plaats vanuit het product auto.
Maak met zakelijke klanten goede afspraken
waardoor sturing van het werk naar het
autobedrijf ontstaat. Zorg ook dat u voor
particulieren zichtbaar bent op online platforms
gericht op werkplaatssturing.
Ga in gesprek met branchepartijen. Maak
gebruik van hun kennis. Zij zijn er voor u.
Ga met partijen in de eigen keten in gesprek over
training, werkplaatsefficiëntie en -capaciteit.
Investeer in de relatie met scholen/opleidingen
om instroom en opleidingseisen te kunnen
beïnvloeden.
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3 VAN TRENDS NAAR TOEKOMSTBEELDEN

V

Twee bepalende factoren voor verandering
Hoe een trend zich ontwikkelt, hangt af van ver
schillende factoren. Uit het onderzoek zijn twee kern
onzekerheden naar voren gekomen die meer dan
andere factoren bepalend zijn voor het tempo en de
impact van de genoemde trends en de gevolgen voor
uw autobedrijf.

Wanneer je de twee bepalende factoren tegen elkaar afzet, ontstaan
er vier toekomstscenario’s of ‘werelden’. Zie onderstaande figuur
VEEL NIEUWE TOETREDERS

De mate waarin nieuwe partijen op de markt komen:
Hoe meer toetreders kansen zien en de markt
betreden, hoe sneller trends zich ontwikkelen en hoe
groter het aanbod van producten en diensten.
De mate waarin consumenten nieuwe trends
accepteren:
Hoe meer mensen open staan voor nieuwe trends,
hoe sneller de wereld verandert. Hoe hoger de
klantacceptatie, hoe groter de vraag naar nieuwe
producten en diensten die op die trends inspelen.

DE ONSTUIMIGE WERELD

DE DIGITALE WERELD

LAGE KLANTACCEPTATIE

HOGE KLANTACCEPTATIE

DE MEESTRIBBELENDE WERELD

DE VEELEISENDE WERELD

WEINIG NIEUWE TOETREDERS
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VIER TOEKOMSTSCENARIO’S
LET OP!
DE ONSTUIMIGE WERELD

DE DIGITALE WERELD

Wanneer klanten niet erg open staan voor
nieuwe trends en er tegelijkertijd veel nieuwe
toetreders zijn, ontstaat een onstuimige wereld.

Is zowel de klantacceptatie als het
aantal toetreders hoog, dan ontstaat
de digitale wereld.

DE MEESTRIBBELENDE WERELD

DE VEELEISENDE WERELD

Wanneer er sprake is van een lage klantacceptatie
en weinig nieuwe toetreders, ontstaat een
toekomstbeeld dat we omschrijven als de
meestribbelende wereld.

De veeleisende wereld doet zich voor, wanneer
klanten open staan voor nieuwe trends, maar er
weinig toetreders zijn die hierop inspelen.

De trends in alle vier werelden wijzen dezelfde
kant op. Ze verschillen, afhankelijk van klant
acceptatie en nieuwe toetreders, alleen qua
snelheid en omvang.
Om de impact op uw autobedrijf zo concreet
mogelijk te maken, beschrijven we elk
toekomstscenario aan de hand van zes
werkplaatsthema’s:
Het uitlezen van data
Diagnose stellen en oplossen
Elektro versus mechanische werkzaamheden
Werkplaatsuren
Werkplaatsinrichting
Personeel
De scenario’s op de hierna volgende
pagina’s zijn getoetst in gesprekken
met diverse ondernemers.
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DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST SCENARIO 1

DE MEESTRIBBELENDE WERELD

In de MEESTRIBBELENDE wereld is er sprake van lage klantacceptatie en betreden
weinig nieuwe partijen de markt

3.1.1.

Hoe ziet de MEESTRIBBELENDE wereld
eruit in 2040?

Op het eerste gezicht is er weinig veranderd
in de automobielindustrie. Bijna alle bekende
automerken bestaan nog en ook de oude structuren
van fabrikanten, importeurs en garagehouders zijn
overeind gebleven. Een grote impact hebben de
veranderde regels voor APK in 2040 voor auto’s die
af-fabriek connected zijn. Het verplichte 2-jaarlijkse
bezoek aan de garage verdwijnt daardoor. Aan de
andere kant komen klanten langs voor preventief
onderhoud, gestuurd door het op afstand uitlezen van
de auto. Daarnaast komen klanten langs volgens het
onderhoudsboekje, alleen is dat nog maar 1 keer per
100.000 kilometer. Het aantal werkplaatsuren en de
omzet per auto is hierdoor teruggelopen.
Hoe anders is dat bij volledig elektrische auto’s
(EV’s). Er zijn sinds de komst van Tesla in 2012

In 2017 besloot onze regering dat nieuw verkochte
auto’s vanaf 2030 alleen nog maar EV mochten zijn. In
eerste instantie leverde dat wat zuchten en steunen op
vanuit de branche, maar uiteindelijk was het in 2035
toch zo ver. Consumenten zijn echter trouw gebleven
aan diesel, benzine en hybride. Hiervan zag je vanaf
2030 dan ook een grote stijging in de nieuw verkopen.
Deze auto’s rijden nog wel tot 2050 rond.

ontmoedigingsbeleid op het verbrandingsmotorwagenpark met behulp van verschrotingspremies,
accijnzen en wegenbelasting. Waar vanaf 2025 steden
al ‘zero emission’ voor busvervoer en de stedelijke
distributie zijn geworden, is dat vanaf 2033 ook
langzaamaan ingevoerd voor personenauto’s. In
de grote steden zijn nieuwe parkeervergunningen
uitsluitend verstrekt aan mensen met een elektrische
auto. Bovendien mag je alleen nog maar met een zeroemission auto langer dan een uur parkeren. Deelautoaanbieders profiteerden hiervan en de samenstelling
van het wagenpark is veranderd. Ondanks alle
maatregelen bestaat het totale wagenpark voor
slechts 25% uit EV’s.

Het laden van EV’s is tot 2032 een heel gedoe geweest.
Inmiddels is het oplaadprobleem opgelost door diverse
toepassingen zoals zonnecellen in de lak, opladen met
een stekker, inductief laden op parkeerplaatsen en een
toegenomen efficiëntie door regeneratie. Ook is het
aantal waterstoftankstations enorm uitgebreid.
De overheid voert sinds 2033 een weifelend

Natuurlijk houd je de vooruitgang niet tegen. Alleen
hebben alle multimedia toepassingen, sensoren,
netwerken, radars et cetera de auto wel erg complex
en storingsgevoelig gemaakt. Het aantal recalls is
fors. Door de volledige toerusting met sensoren zou
de auto op afstand kunnen worden uitgelezen, mits de
eigenaar daarvoor toestemming geeft. Dan kan

nauwelijks nieuwe merken bij gekomen. De bestaande
automerken gingen onder druk van Europese
richtlijnen wel mee in de ontwikkeling van EV-motoren,
maar steeds bleek dat de consument er niet op zat te
wachten.
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real-time ‘over the air’ (OTA) diagnose worden gesteld,
preventief service verleend worden gekoppeld aan de
werkplaatsplanning. Helaas: consumenten blijken
hier geen behoefte aan te hebben, omdat zij erg op
hun privacy gesteld zijn. De overheid heeft het vanuit
klantoptiek als volgt geregeld: de eigenaar bepaalt of
je contact met hem/de berijder mag opnemen.
Consumenten komen nog gewoon naar de werkplaats
voor diagnose stellen en software updates. De
klant bepaalt wel zelf naar welk autobedrijf hij gaat.
Iedere garage heeft toegang tot fabrieksdata en
diagnosekasten zijn zo universeel dat het verschil
in automerk ook niet meer uitmaakt. Bedrijven
moeten het hebben van ondernemerschap en
hard aan klantenbinding werken. Consumenten
zijn niet te verleiden zijn tot het aangaan van
onderhoudscontracten.
Het volledig autonoom rijden bleek een
luchtspiegeling. Na de eerste proeven met ADAS
4 ontstond er een moeras aan regels, wetgeving,
verantwoordelijk- en aansprakelijkheden waar
niemand zijn vingers aan wilde branden. De overheid

20

is niet meer sturend, maar faciliterend en komt traag
en besluiteloos over. Branches moesten vooral zelf
zoeken naar oplossingen. Op dit moment kan 75%
van het wagenpark volledig autonoom rijden op
niveau 3. Geen fabrikant gebruikt hiervoor dezelfde
onderdelenleverancier. En zelfs binnen merken zijn er
verschillende detectiesystemen. Dit levert regelmatig
elektrische storingen op in de communicatie met
andere systemen in de auto.
Slechts 10% van de bestuurders gebruikt de ADASsystemen intensief. Het zijn vooral de premium
merken en (kleinere) deelauto’s die rond de steden
rijden op speciaal aangelegde rijbanen. Met een
app ontsluiten gebruikers de auto en voeren zij hun
bestemming in. Betalen kan met een abonnement of
per rit.
MaaS is niet echt ingeburgerd door het gebrek aan
klanten en nieuwe toetreders. Deelauto’s maken
nu zo’n 5% van het wagenpark uit met een piek in de
grote steden. Mensen gebruiken liever hun (private
lease) auto dan een deelauto, ook al krijgen ze er
voor betaald. De deelconcepten in deze kleine markt
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worden in samenwerking en/of op verzoek van derden
aangeboden aan bijvoorbeeld gemeenten, OVbedrijven, VVE, grote bedrijven en reclame-aanbieders.
Partijen die vooral op basis van hun maatschappelijke
imago een kleinere carbon-footprint en lagere
mobiliteitskosten nastreven.

DE MEESTRIBBELENDE WERELD

3.1.2.

De ondernemer anno 2040 in de 			
MEESTRIBBELENDE wereld

Arie
Met klantgericht maatwerk speel ik
in op de veeleisende klantwensen. Zo
bied ik flexwerkplekken voor klanten
die wachten tot hun auto klaar is. Ook
verrichten we eenvoudige reparaties
op een door de klant gewenste locatie.
Doordeweeks zijn we langer open en ook
op zaterdag werken we.

Ik ben nog gewoon een
verbrandingsmotor-bedrijf. Ik ben
blij dat voor die 25% elektrische
voertuigen gespecialiseerde bedrijven
zijn gekomen. Mijn eigen werkplaats
is in twee zones verdeeld: één voor
het mechanische werk en één voor het
stellen van diagnoses.

Het garagelandschap is met 30%
minder autobedrijven flink uitgedund.
Zowel dealers als garageformules
onderhouden meerdere merken
vanwege risicospreiding en
werkplaatsdekking. Klanten vinden het
niet erg om iets verder te rijden, zolang
de service optimaal is.
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WAT BETEKENT DIT VOOR U?
3.1.3. De impact van de MEESTRIBBELENDE			
wereld op de werkplaats

IMPACT OP: UITLEZEN VAN DATA
De grote groep klanten die hun data niet heeft vrijge
geven, komt naar de garage voor diagnose stellen en
software updates. Bij de beperkte groep klanten die
hun data wel heeft vrijgegeven, vinden updates en
diagnoses plaats op afstand. Deze klant komt alleen
nog naar de werkplaats wanneer dat noodzakelijk is.

2025
Voertuigen sturen een vastgesteld aantal keer per
dag OTA-data naar de fabrikant en ook naar het
autobedrijf als de eigenaar een data-abonnement
afgesloten heeft. Het gaat om een kleine groep.
Oudere auto’s met dongels moeten naar de
werkplaats om deze uit te lezen.
2030
Bij de kleine groep abonnementhouders (al dan
niet via een dongel) is er steeds meer real-time
datacommunicatie tussen het voertuig, de fabrikant
en het autobedrijf. De rol van de monteur in het
uitlezen van data wordt hierdoor kleiner.
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2040
Bij de kleine klantengroep met een data-abonnement
zijn diagnoses, software reparaties en updates het
domein van fabrikanten en het autobedrijf. Monteurs
zitten hier niet meer tussen.
De hoeveelheid data die op afstand afgelezen kan
worden loopt terug: het aantal sensoren in auto’s
neemt af door een gebrek aan interesse vanuit
klanten.
TIP

Door beperkte OTA-mogelijkheden wordt data
meestal uitgelezen in de werkplaats. Bepaal
op basis van het wagenpark welke apparatuur
nodig is en blijf hierin investeren. Er zijn immers
maar weinig aanbieders.

IMPACT OP: DIAGNOSE STELLEN EN OPLOSSEN
2025
De technische specialist volgt bij diagnose stellen
een stappenplan. Dit vereist veel kennis en ervaring.
Een technische helpdesk biedt indien gewenst hulp
op afstand. Indien nodig gaat de auto op transport
naar een specialistenhub. Dat is efficiënter dan dat
de specialist naar het autobedrijf gaat.
Het stapelen van softwaretoepassingen zorgt voor
veel storingen en recalls. Monteurs moeten aan
voorwaarden voldoen voor garantiestelling van de
diagnose.

2030
De manier van diagnose stellen is gelijk als in 2025,
maar de apparatuur is zo geavanceerd dat monteurs
alleen volgens procedurele stappen diagnose
kunnen stellen.

2040
Voertuigen beschikken over een zelfdiagnose
systeem en de apparatuur is zo (kunstmatig)
intelligent, dat medewerkers alleen nog maar een
automatisch gegenereerde werkinstructie hoeven op
te volgen. Procedureel werken is hierbij cruciaal.
Voor het oplossen van de gestelde diagnose
gebruiken de technici augmented reality, zoals
opvolgers van Google Glass, of HoloLens.
TIPS

Bepaal welke kennis en middelen relevant zijn
voor het stellen en oplossen van diagnoses.
Zorg voor voldoende hoogopgeleide monteurs
die complexe problemen door het stapelen van
softwaretoepassingen kunnen oplossen.
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IMPACT OP: ELEKTROTECHNISCHE VERSUS MECHANISCHE WERKZAAMHEDEN
2025
30% van de werkzaamheden aan een elektrisch
voertuig is van elektrotechnische aard; 70% is
mechanisch.
Het aandeel elektrotechnische versus mechanische
werkzaamheden bij een ICE-/PHEV-/hybride voertuig
is 55% versus 45%.

2030
Recalls en storingen bepalen het overgrote deel
van de werkzaamheden. De oorzaken: te snelle
productintroducties en steeds weer nieuwe
(configuraties en doorontwikkelingen van) software
en elektronica, wat tot gestapelde en daarmee
complexe en storingsgevoelige technieken leidt.
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60% van de werkzaamheden aan een ICE-/PHEV-/
hybride voertuig is van elektrotechnische aard; 40%
van de werkzaamheden is mechanisch.

2040
De verdeling van de werkzaamheden aan een
ICE-/PHEV-/hybride auto is inmiddels 70%
elektrotechnisch en 30% mechanisch.

TIP

Zie de algemene impact op personeel, pagina 11
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IMPACT OP: WERKPLAATSUREN
2025
97% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/
hybride aandrijving en 3% een EV-aandrijving.
Deze voertuigen worden onderhouden binnen
gespecialiseerde werkplaatsen.
2030
95% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 5% een EV-aandrijving. Gezien de
omvang van het EV-wagenpark is de impact beperkt.
Vooral garagebedrijven in de Randstad krijgen te
maken met EV-modellen.

Het loslaten van de verplichte APK in 2040 betekent
dat het werkplaatsbezoek gaat afnemen.
Auto’s staan continu in contact met de fabrikant
en hebben zelfdiagnosesystemen. De weinige
eigenaren die een data-abonnement hebben
afgesloten, gaan alleen op initiatief van de
softwaresystemen naar de garage. In alle andere
gevallen gaat dit volgens het onderhoudsboekje nog
maar 1 keer in de 100.000 km.

TIP

Zie de algemene impact op personeel, pagina 11

2040
In 2040 heeft 75% van de auto’s een ICE-/PHEV-/
hybride aandrijving en 25% een EV-aandrijving. Dit
betekent 12% minder onderhoudsbehoefte (omzet)
en 14% minder marge.
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IMPACT OP: WERKPLAATSINRICHTING
2025
Binnen de werkplaats bevindt zich de diagnosestraat
met verschillende apparatuur.
2030
Door de zeer beperkte omvang van het EV-wagenpark
krijgt niet iedere garage te maken met deze
voertuigen. Bedrijven in de Randstad sorteren hier
wel op voor.

IMPACT OP: PERSONEEL
2040
Hoewel de omvang van het EV-wagenpark relatief
klein is, krijgen vooral garages in de Randstad te
maken met EV-voertuigen. Zij doen de benodigde
investeringen om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.
Door de toenemende omvang van het EV-wagenpark
ontstaan met name in de Randstad gespecialiseerde
EV-garagebedrijven.

TIPS

Maak ruimte in de werkplaats voor een
diagnosestraat.
Indien u kiest voor EV-reparaties, houdt hiermee
dan rekening bij het inrichten van de werkplaats.
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Monteurs vervullen een accountfunctie naar “hun
vaste” klanten inclusief haal- & brengservice.
Zij hebben de juiste communicatieve en sociale
vaardigheden om een relatie met de gebruiker te
kunnen opbouwen. Ook zijn zij in staat goed uitleg te
geven over de werkzaamheden.
Veel medewerkers zijn vertrokken, omdat zij niet
meekonden in de ontwikkelingen op het gebied van
ICT, diagnose stellen en complexe voertuig
technologie.
Diagnosetechnici zijn schaars. Veel medewerkers
worden intensief bijgeschoold in elektronica en
diagnose.

2025
Er zijn minder monteurs nodig dan in 2020.
Er is veel behoefte aan mensen met affiniteit voor
elektro en ICT.
Veel medewerkers worden opgeleid op elektronicaen diagnosegebied. Door een gebrek aan routine
ontstaat het gevaar van kenniserosie.
Om voorspellingen te kunnen doen, zijn technische
data-analisten nodig voor gerichte analyses. De
monteur/accountmanager kan klanten hierdoor
samen met een klant contact center proactief
benaderen.

2030
Er zijn zo’n 5% minder monteurs nodig dan in 2020.
Vanuit financieel oogpunt en door een functionele
scheiding van werkzaamheden, werken
medewerkers meer binnen hun eigen niveau.

2040
Er zijn zo’n 15% minder monteurs nodig dan in 2020.
De opkomst van augmented reality hulpmiddelen
heeft een grote wisseling van personeel tot gevolg.
De behoefte is nu gericht op een lager niveau,
waardoor de schaarste aan personeel is afgenomen.
Vanwege zelfdiagnosesystemen in voertuigen is het
voorspellen van onderhoud door technische dataanalisten overbodig geworden. Zij zijn vervangen
door commerciële data-analisten die gespecialiseerd
zijn in online profilering, social media, Search Engine
Optimization (SEO) en Search Engine Advertising
(SEA).

TIPS

Leid meer monteurs op tot “master technician”
als de werkzaamheden daar om vragen en dit
financieel kan. Dit geldt ook voor het opleiden of
aannemen van ICT-ers.
Zorg tot 2030 voor analisten die van data tot een
winstgevende analyse kunnen komen. En neem
afscheid van hen als het werk niet meer nodig is.
Zorg dat monteurs over de vaardigheden
beschikken om een accountrol richting klanten
te vervullen.

Aanpassingen in de APK als gevolg van nieuwe
technologieën zouden kunnen betekenen dat de
behoefte aan APK-keurmeesters gaat veranderen.
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DE ONSTUIMIGE WERELD
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DE ONSTUIMIGE WERELD

In de ONSTUIMIGE wereld zijn klanten niet zo ontvankelijk voor nieuwe trends en zijn er tegelijkertijd wel veel
nieuwe toetreders op de markt

3.2.1.

Hoe ziet de ONSTUIMIGE wereld eruit
in 2040?

De personenautobranche is flink veranderd. Veel
nieuwe partijen zijn gekomen en gegaan. De wensen
van klanten zijn daarmee vergeleken relatief constant
gebleken.
Het veranderen van de APK in 2035 voor auto’s die affabriek connected zijn heeft veel impact. De periodieke
technische controle is gewijzigd in een continue
technische controle. De eigenaar krijgt via de garage
of een dataleverancier een bericht voor onderhoud
wanneer dat ‘normtechnisch’ nodig is. Als de klant de
auto niet binnen een maand laat controleren, volgt
een formeel bericht van de RDW. Klanten komen nog
wel gewoon langs volgens het onderhoudsboekje,
alleen dan slechts 1 keer per 100.000 km. Het aantal
werkplaatsuren en de omzet per auto is hierdoor
teruggelopen.

Sinds Tesla in 2012 als elektrische aanbieder de markt
opstormde, zijn er veel nieuwe merken bijgekomen.
Het aantal consumenten dat bereid was over te
stappen naar EV-auto’s bleek zeer beperkt. Het grote
aantal merken in een kleine markt zorgde voor
productieproblemen, oplopende investeringskosten
en een continue overnameslag. Daardoor zijn
consumenten nog voorzichtiger geworden dan ze al
waren.
Onze regering besloot al in 2017 dat nieuw verkochte
auto’s vanaf 2030 alleen nog maar EV mochten zijn.
Consumenten daarentegen zijn trouw gebleven aan de
(hybride) verbrandingsmotor. Tussen 2026 en 2030
was er een grote stijging in de nieuwverkopen van dit
soort auto’s met 2029 als topjaar. Deze auto’s rijden
nog wel tot 2050 rond.
De druk van de overheid om vanaf 2030 alleen nog
EV-nieuwverkopen toe te staan, is de belangrijkste
aanjager van nieuwe merken geweest. Pas in 2029
gingen de bestaande volumemerken over op EV-

modellen. Veel van de kleinere EV-merken werden
opgeslokt door traditionele autofabrikanten, maar
enkele traditionele autofabrikanten werden juist
overgenomen door Chinese en Amerikaanse EVfabrikanten.
Tot 2034 was het laden van EV’s een gedoe. Nu
zie je diverse oplaadtoepassingen in de vorm van
waterstoftankstations, zonnecellen in de lak, opladen
met een stekker, inductief laden op parkeerplaatsen
en een toegenomen efficiëntie door regeneratie. De
aanhoudende druk van nieuwe partijen op zowel de
fysieke infrastructuur, als online platforms heeft het
probleem rondom de beschikbaarheid en uniformiteit
wel opgelost.
Vanaf 2030 is het zero-emission beleid in steden
ook langzaamaan ingevoerd voor personenauto’s.
Vooral in de grote steden is geprobeerd alleen nieuwe
parkeervergunningen af te geven voor particulieren
met een elektrisch voertuig. Deelauto-aanbieders die
auto’s met minimaal een hybride-aandrijving hebben,
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komen hiervoor ook in aanmerking. Langer dan een uur
parkeren in de grote steden is alleen toegestaan met
‘zero emission’ auto’s. Het wagenpark is daardoor flink
veranderd.
De overheid voert sinds 2030 een halfslachtig
ontmoedigingsbeleid op het verbrandings
motorwagenpark door verschrotingspremies,
accijnzen en extra wegenbelasting. Het totale
wagenpark bestaat echter voor maar 35% uit EV’s.
De onzekerheid rondom de continuïteit van nieuwe
merken in de jaren ’20 speelt hierbij mogelijk een rol.

Consumenten interesseerden zich nauwelijks voor
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consumentenplatforms en vergelijkingssites die de
kosten tussen traditionele en EV-auto’s inzichtelijk
maakten. Blijkbaar laten ze hun persoonlijke
gegevens niet graag achter en nemen ze genoegen
met een redelijke prijs. Ze gaan vooral af op referenties
in hun kennissenkring.
Alle auto’s vanaf bouwjaar 2023 zijn volledig
connected. Hoe jonger de auto, hoe meer er op afstand
uitgelezen en hersteld kan worden. Dat heeft impact
gehad op de werkplaats.
De stapeling van softwaresystemen zorgde in 2019
voor steeds meer softwarestoringen. Het autobedrijf
profiteerde hiervan. Toen Google in 2022 instapte
en ook Microsoft, Apple en andere softwaregiganten
in 2023 met ICT-platforms voor auto’s kwamen,
was de verwachting dat het landschap snel zou
veranderen. Mensen bleken echter veel minder
dan gedacht geneigd om persoonlijke gegevens
te delen. Na verschillende privacy schandalen met
consumentengegevens, werden mensen nog veel
voorzichtiger. De voorspelde ‘over the air’ (OTA)
revolutie is er door die schandalen nooit van gekomen.

DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST DE ONSTUIMIGE WERELD

Het gevolg: het autobedrijf is in staat klantdata te
verzamelen, maar klanten geven hiervoor geen
toestemming. Het merendeel bedankte ook voor een
dongel.
Iedere garage heeft (via een abonnementsvorm)
toegang tot fabrikant- en leveranciersdata. De
diagnosekasten zijn door de grote hoeveelheid
nieuwe marktpartijen niet universeel. Het uitlezen van
verschillende merken en data is lastig op een of twee
kasten.
Er zijn nog steeds veel branchevreemde bedrijven
die multimedia en connectivity gebruikersdata
vergaren en verkopen. Ze hebben alle investeringen
niet terugverdiend door het kleine aantal consumenten
dat hier intensief gebruik van maakt. Als consumenten
storingen hebben met multimedia en connectivity in
de auto kunnen garagebedrijven ze ook helpen. Maar
consumenten gaan net zo graag naar een specialist op
het gebied van multimedia en connectivity om de auto
daar te laten uitlezen.

Opvallend is dat het aantal OTA-sensoren sinds 2030
op nieuwe auto’s afneemt. Consumenten gebruiken ze
immers toch niet.

na biometrische herkenning zelf naar de ingegeven
bestemming. Mensen betalen via een abonnement of
per gebruik.

Het volledig autonoom rijden bleek een
luchtspiegeling. Na de eerste proeven met ADAS
5 ontstond er een moeras aan regels, wetgeving,
verantwoordelijk- en aansprakelijkheden waar
niemand zijn vingers aan wilde branden. De overheid
is niet meer sturend, maar faciliterend en opereert
traag en besluiteloos. Branches moeten het vooral zelf
zien op te lossen. Binnen merken wordt er gewerkt met
verschillende detectiesystemen met veel elektrische
storingen als gevolg. In de praktijk kan 75% van het
wagenpark autonoom rijden op niveau 3. Dit is echter
alleen toegestaan op de snelweg. In alle complexe
verkeerssituaties moeten mensen dus zelf sturen en
dat vinden zij prima. Slechts 10% gebruikt de ADASsystemen op niveau 3 intensief.

Het gebruik van MaaS is niet bepaald ingeburgerd
wegens gebrek aan belangstelling. Deelauto’s
maken nu zo’n 5% van het wagenpark uit met een
piek in de grote steden. Mensen gebruiken liever
hun (private lease) auto dan een deelauto van een
van de vele aanbieders, ook al krijgen ze er voor
betaald. De deelconcepten in deze kleine markt
worden in samenwerking en/of op verzoek van
derden aangeboden aan bijvoorbeeld gemeenten,
OV-bedrijven, VVE, grote bedrijven en reclameaanbieders. Partijen die een kleinere carbon-footprint
en lagere mobiliteitskosten nastreven. Goed voor hun
jaarverslag.

De 10% gebruikers van ADAS-systemen op niveau 3
rijden voornamelijk de premium merken en (kleinere)
deelauto’s in steden. Met een app ontsluiten zij de
auto en voeren zij hun bestemming in. De auto rijdt
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3.2.2. De ondernemer in de ONSTUIMIGE
wereld anno 2040

Bart
Ik heb drie groepen monteurs in
dienst. Ze werken in drie verschillende
werkplaatszones; de mechanische
zone, de diagnose-zone en het gedeelte
voor connectivity en multimedia. Hier
helpen mijn ICT-monteurs klanten bij
het herstellen van niet-autotechnische
problemen.
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Het garagelandschap is ontzettend veranderd.
Het aantal bedrijven is met 45% afgenomen en het
aantal monteurs is met 20% gedaald. Vrijwel alle
resterende universele autobedrijven zijn opgenomen
in een garageconcept; dat is je enige kans op
bestaansrecht. Collega’s zijn failliet gegaan aan
garantieclaims voor automerken die al niet meer
leverbaar waren in Europa.

Ik heb erg moeten wennen aan
zakelijke klanten, die voornamelijk op
prijs selecteren en strikte afspraken
hanteren. Je bent bovendien afhankelijk
van sturing. Onze klant is niet altijd de
gebruiker, maar je moet de gebruiker
wel tevreden stellen. We hebben echt
moeten leren om twee werelden te
bedienen.

Vanwege alle recalls verliest
de klant het vertrouwen in de
sector. Tegelijkertijd moeten
we dat contactmoment wel
aangrijpen om Over the Airabonnementen te verkopen,
want voor onderhoud komen ze
steeds minder. Dat is lastig.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
3.2.3. De impact van de ONSTUIMIGE wereld
op de werkplaats

TIPS

Door beperkte OTA-mogelijkheden wordt data
meestal uitgelezen in de werkplaats:
Houd rekening met een grote diversiteit aan
uitleessoft- en hardware door de vele aanbieders
in de markt.
Bepaal gezien de relatief kleine gebruikersgroep
of u naast gebruikersdata van veiligheid &
rijdynamiek ook moet investeren in het uitlezen
van connectivity & multimedia data.

IMPACT OP: UITLEZEN VAN DATA
De grote groep klanten die hun data niet heeft
vrijgegeven komt naar de garage voor diagnose
stellen en software updates. Hiervoor is ver
schillende apparatuur nodig. De beperkte groep
die hun data wel vrijgeeft, kom alleen nog naar de
werkplaats wanneer dat noodzakelijk is. Hun auto
wordt op afstand uitgelezen.
Er bestaan veel verschillende softwaresystemen
voor veiligheid & rijdynamiek en connectivity
& multimedia naast elkaar. Een uitdaging voor
monteurs.

2025
Voertuigen sturen een vastgesteld aantal keren
per dag OTA-data naar de fabrikant. Ook naar het
autobedrijf als de eigenaar een data-abonnement
afgesloten heeft. Dit betreft echter een kleine
klantgroep.

2030
Alleen bij de kleine groep abonnementhouders (al
dan niet via een dongel) is er steeds meer realtime
datacommunicatie tussen het voertuig, de fabrikant
en het autobedrijf. De rol van de monteur in het
uitlezen van data is beperkter.
In de marge ontstaat er concurrentie tussen
databemiddelingsbureaus om de vrijgeven gebruiksen voertuigdata.

2040
Bij de kleine klantgroep met een data-abonnement
zijn diagnoses, software reparaties en updates het
domein van fabrikanten en het autobedrijf. Monteurs
komen hier nauwelijks aan te pas.
De hoeveelheid op afstand uit te lezen data loopt
terug: het aantal sensoren in auto’s neemt af doordat
er te weinig klantvraag naar is.

Oudere auto’s met dongels moeten naar de
werkplaats om deze uit te lezen.
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IMPACT OP: DIAGNOSE STELLEN EN OPLOSSEN
2025
De technische specialist volgt bij diagnose stellen
een stappenplan. Dit vereist veel kennis en ervaring.
Een technische helpdesk biedt indien gewenst hulp
op afstand. Indien nodig gaat de auto op transport
naar een specialistenhub. Dat is efficiënter dan dat
de specialist naar het autobedrijf gaat.

2030
De manier van diagnose stellen is nog hetzelfde als
in 2025, maar de apparatuur is zo geavanceerd dat
monteurs volgens procedurele stappen een diagnose
kunnen stellen.
Het oplossen van de gestelde diagnose gaat vanaf nu
met behulp van augmented reality.

Het stapelen van softwaretoepassingen zorgt voor
veel storingen en recalls. Monteurs moeten aan
voorwaarden voldoen voor garantiestelling van de
diagnose.

2040
Voertuigen beschikken over een zelfdiagnose
systeem en de apparatuur is zo (kunstmatig)
intelligent, dat medewerkers alleen nog maar een
automatisch gegenereerde werkinstructie hoeven op
te volgen. Procedureel werken is hierbij cruciaal.

Er komt in de marge concurrentie van partijen die
gespecialiseerd zijn in connectivity & multimedia
storingen.

TIPS

Door beperkte OTA-mogelijkheden begint
diagnose stellen in de werkplaats:
Bepaal zorgvuldig welke kennis en middelen
relevant zijn voor het diagnose stellen en
oplossen van problemen.
Zorg voor voldoende hoogopgeleide monteurs
om de complexe problemen die ontstaan door het
stapelen van softwaretoepassingen te kunnen
oplossen.
Neem enkele hoogopgeleide ICT-monteurs
aan voor het oplossen van ICT-problemen
met connectivity & multimedia (indien dit
specialisme gekozen is).
Bepaal op basis van het aandeel EV in het
wagenpark of en wanneer investeringen in EVkennis en -middelen interessant worden.
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IMPACT OP: ELEKTROTECHNISCHE VERSUS MECHANISCHE WERKZAAMHEDEN
Recalls en storingen bepalen een groot deel
van de werkzaamheden. De oorzaken: te snelle
productintroducties en steeds weer nieuwe
(configuraties en doorontwikkelingen van) software
en elektronica, wat tot gestapelde en daarmee
complexe en storingsgevoelige technieken leidt.
Het aandeel elektro versus mechanische
werkzaamheden bij een EV is 30% versus 70%.

2025
Het aandeel elektrotechnische versus mechanische
werkzaamheden bij een ICE/PHEV/hybride is 55%
versus 45%.

2030
Het aandeel elektrotechnische versus mechanische
werkzaamheden bij een ICE/PHEV/hybride is 60%
versus 40%.
2040
Het aandeel elektrotechnische versus mechanische
werkzaamheden bij een ICE/PHEV/hybride is 70%
versus 30%.

TIP

Zie de algemene impact op personeel, pagina 11
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IMPACT OP: WERKPLAATSUREN
2025
95% van de auto’s heeft een ICE-, PHEV- of
hybride aandrijving en 5% een EV-aandrijving.
Deze voertuigen worden onderhouden binnen
gespecialiseerde werkplaatszones.
2030
90% van de auto’s heeft een ICE-, PHEV- of hybride
aandrijving en 10% een EV-aandrijving. Gezien de
omvang van het EV-wagenpark is de impact beperkt.
Vooral garagebedrijven in de Randstad krijgen te
maken met EV-modellen. Voor hen betekent het
1% minder onderhoudsbehoefte (omzet) bij een
gelijkblijvende marge.
Onderhoud aan connectivity en multimediasystemen
voer je als garage uit als je daar specialisten en een
werkplaatszone voor hebt.
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2040
65% van de auto’s heeft een ICE-, PHEV- of hybride
aandrijving en 35% een EV-aandrijving. Dit betekent
18% minder onderhoudsbehoefte (omzet) en 21%
minder marge.
Het wijzigen van de APK in 2035 betekent nauwelijks
werkplaatsbezoek door 20% van het rijdend
wagenpark.
Auto’s staan continu in contact met de fabrikant.
De weinige eigenaren die een data-abonnement
hebben afgesloten, gaan alleen op initiatief van de
softwaresystemen naar de garage. In alle andere
gevallen gaat dit volgens het onderhoudsboekje nog
maar 1 keer in de 100.000 km.
Onderhoud aan connectivity en multimediasystemen
voer je als garage uit als je daar specialisten en een
werkplaatszone voor hebt.
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TIP

Probeer zoveel mogelijk onderhouds
abonnementen met klanten af te sluiten ten
behoeve van werkplaatssturing.

IMPACT OP: WERKPLAATSINRICHTING
Binnen de werkplaats bevindt zich de diagnosestraat
met divers equipment.

2025
Door de zeer beperkte omvang van het EV-wagenpark
krijgt niet iedere garage te maken met deze
voertuigen. Bedrijven in de Randstad sorteren hier
wel op voor.

2030
Vooral garages in de Randstad krijgen te maken met
EV-voertuigen. Zij doen de benodigde investeringen
om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

TIPS

Maak ruimte in de werkplaats voor een
diagnosestraat.
Als u voor EV-onderhoud kiest, houdt hier dan
rekening mee bij het inrichten van de werkplaats.

Door de toenemende omvang van het EV-wagenpark
ontstaan gespecialiseerde EV-garagebedrijven.

2040
Vooral in de grote steden gaan garagebedrijven EVwerkplaatsen inrichten
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IMPACT OP: PERSONEEL
Monteurs vervullen een accountfunctie naar “hun
vaste” klanten inclusief haal- en brengservice.
Zij hebben de juiste communicatieve en sociale
vaardigheden om een relatie met de gebruiker op te
kunnen bouwen. Ook kunnen ze over de aanleiding
en uitvoering van de werkzaamheden.
Veel medewerkers zijn vertrokken of
noodgedwongen ontslagen, omdat zij niet
meekonden in de ontwikkelingen op ICT-gebied,
het stellen van diagnose en de complexiteit van
voertuigen.
Diagnosetechnici zijn schaars. Veel medewerkers
krijgen intensieve bijscholing in elektronica en
diagnose.

2025
Er zijn zo’n 5% minder monteurs nodig dan in 2020.
Er is veel behoefte aan mensen met affiniteit voor
elektro en ICT.
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Veel medewerkers worden opgeleid op elektronica
en diagnosegebied. Door een gebrek aan routine
ontstaat het gevaar van kenniserosie.
Om onderhoudsvoorspellingen te kunnen doen
zijn technische data-analisten nodig voor gerichte
analyses. De monteur/accountmanager benadert
klanten proactief in samenwerking met het klant
contact center.

2030
Er zijn zo’n 10% minder monteurs nodig dan in 2020.
Vanuit financieel oogpunt en door een functionele
scheiding van werkzaamheden, werken
medewerkers meer op hun eigen niveau.

2040
Er zijn zo’n 20% minder monteurs nodig dan in 2020.
Vanwege zelfdiagnosesystemen in voertuigen is
het voorspellen van onderhoud door technische
data-analisten overbodig geworden. Zij zijn
vervangen door commerciële data-analisten die
gespecialiseerd zijn in online profilering, social
media, Search Engine Optimization (SEO) en Search
Engine Advertising (SEA).
Het aantal APK’s ligt in dit scenario ongeveer 20%
lager dan nu gebruikelijk is. Tegelijkertijd ontstaat
een ingroei van continue APK van connected
voertuigen met een vergelijkbaar percentage.

TIPS

Leid meer monteurs op tot master technician
als de werkzaamheden daar om vragen en dit
financieel kan. Dit geldt ook voor het opleiden
of aannemen van ICT-ers.
Zorg tot 2030 voor analisten die van data tot
een winstgevende analyse kunnen komen. In
eerste instantie zullen dit autotechnische dataanalisten zijn. Door zelfdiagnosesystemen
zullen deze qua profiel vervangen worden door
commerciële data-analisten. Zij richten zich op
de klant en niet op het product.
Zorg dat monteurs over de vaardigheden
beschikken om een accountrol richting klanten
te vervullen.

De opkomst van augmented reality hulpmiddelen
heeft geleid tot een grote wisseling van personeel.
Er is nu meer behoefte aan lager opgeleide
medewerkers.
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3.3.

DE VEELEISENDE WERELD
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In de VEELEISENDE wereld staan klanten open voor nieuwe trends, maar zijn er weinig partijen op de markt die hier
met nieuwe producten en diensten op inspelen

3.3.1.

Hoe ziet de VEELEISENDE wereld eruit
in 2040?

De personenautobranche is enorm veranderd.
Klanten zijn veeleisender geworden; het verwachte
serviceniveau ligt hoog.
Het aanpassen van de APK in een continue technische
controle voor af-fabriek connected auto’s, heeft veel
issues opgeleverd rondom dataveiligheid. Autoeigenaren vinden het toch een groot voordeel om van
de garage pas een bericht voor onderhoud te krijgen
wanneer dat ‘normtechnisch’ nodig is. Zij kunnen
hiervoor binnen een maand bij het autobedrijf terecht.
Overschrijden ze deze termijn, dan ontvangen zij een
herinnering of boete van de RDW.
Tot 2023 was het onduidelijk wat klanten nu eigenlijk
voor type auto wilden hebben. Het regeringsbesluit
dat nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 alleen nog maar

volledig elektrisch (EV’s) mochten zijn, heeft daarin
grote verandering gebracht. Bestaande fabrikanten
hebben goed opgelet en zijn vooral in de periode 2025
– 2030 met EV’s op de markt gekomen. Door de markt
goed dicht te houden, zijn er naast Tesla en wat Chinese
merken geen nieuwe automerken meer bijgekomen.
Prijstransparantie heeft gebruikers veel meer
financieel bewust gemaakt. Vergelijkingsplatforms
hebben hieraan bijgedragen. Door ontwikkelingen
in batterijtechnologie zijn EV-auto’s goedkoper
in aanschaf en gebruik. Daarnaast zijn zowel de
laadsnelheid als de actieradius toegenomen (900
km op een volle accu). Regeneratie van energie
levert hieraan een belangrijke bijdrage. Ook de
laadinfrastructuur is verbeterd; opladen is mogelijk bij
waterstoftankstations, snellaadstations, traditionele
tankstations, maar ook via inductieplaten in
parkeergarages.
Gebruikers accepteren elektrische aandrijvingen
volledig. In stedelijke gebieden is ‘zero emission’

voor personenauto’s inmiddels verplicht, na diverse
EV-stimuleringen zoals parkeervergunningen
exclusief voor EV’s, een lagere bpm en een lagere
wegenbelasting.
De overheid is vanaf 2030 een actief
ontmoedigingsbeleid op het verbrandingsmotorwagenpark gaan voeren met verschrotingspremies
en verhoogde accijnzen- en wegenbelasting.
Consumenten willen vanuit duurzaamheid en
financieel belang ook echt geen verbrandingsmotor
meer aanschaffen.
Al deze ontwikkelingen deed het aandeel EV sterk
toenemen vanaf 2023. 40% van het Nederlandse
wagenpark rijdt nog op een verbrandingsmotor; de
overige 60% is elektrisch. Die laatste groep heeft net
als auto’s met een verbrandingsmotor zijn langste tijd
gehad en is uit het wagenpark aan het uit-faseren.
Voor garagebedrijven is de invloed van connectivity
nog groter dan de opkomst van de EV-aandrijving.
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Alle auto’s vanaf bouwjaar 2020 zijn volledig
connected of kunnen een dongel ingebouwd krijgen.
Deze multimediale toepassingen zorgden wel
een aantal jaar voor toenemende complexiteit en
storingen.
Als gevolg van de toenemende stapeling van software
rondom connectiviteit, waren softwarestoringen
en recalls aan de orde van de dag. Dit deed de
klanttevredenheid geen goed. Om de imagoschade te
beperken, zetten fabrikanten samen nieuwe platforms
op. Hierdoor nam de complexiteit en het aantal
storingen af. Ook is het mogelijk om OTA (op afstand)
diagnose te stellen. Het op grote schaal downloaden
van nieuwe software updates is nu standaard.
Gebruikers zagen al snel de voordelen om niet meer
naar de garage te hoeven komen. Zij hadden er geen
probleem mee hun privacy hiervoor vrij te geven.

De privacywetgeving is goed geregeld. Onder invloed
van de wensen van consumenten en bedrijven is de
Europese gemeenschap erg progressief gebleken. Alle
partijen krijgen de data waar zij behoefte aan hebben,
omdat de gebruiker daar toestemming voor geeft.
Met als gevolg een enorme toename van dataverkeer
tussen voertuig, gebruiker en eigenaar (consument,
dienstverlener, leasemaatschappij), RDW en fabrikant.
Door alle connectivity mogelijkheden is er een
koppeling tussen voertuig en werkplaatsplanning,
waardoor periodiek onderhoud niet meer voorkomt.
Het serviceniveau voor de klant is hierdoor erg
toegenomen. Autobezitters ontvangen in ruil voor
data korting of krijgen scherpe aanbiedingen voor
bijvoorbeeld verzekeringen en onderhoud. Hoe meer je
deelt, hoe goedkoper je rijdt.
Met het bouwen van de connectivityplatforms in 2024,
nam ook de technologie van autonoom rijden een
vlucht. Systemen en onderdelen zijn vaak hetzelfde of
lijken op elkaar, wat het technisch makkelijker maakte.
De gereserveerde rijbanen voor autonoom rijden op
snelwegen, bespaarden autobezitters het nodige
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fileleed, wat zorgde voor een verdere opmars.
Voor ADAS niveau 4 zijn alle wetgevings-,
verzekerings-, aansprakelijkheids- en
privacyvraagstukken al sinds 2035 opgelost. Camera’s
en radarsystemen kalibreren nu automatisch en
worden OTA geüpdatet. Zo’n 40% van de gebruikers
maakt intensief gebruik van de ADAS-4-mogelijkheden.
In eerste instantie vooral op provinciale- en
snelwegen. De verbeterde software maakt autonoom
rijden in steden echter op korte termijn ook mogelijk.
Als gevolg van overheidsstimulerende maatregelen
rondom Mobility as a Service (MaaS), is 25% van
het wagenpark in de steden een deelauto. Landelijk
maken deelauto’s zo’n 18% van het wagenpark
uit. Mensen willen niet meer betalen voor een dure
parkeervergunning of in de file staan. In totaal zijn er
nu zo’n 30% minder auto’s in de grote steden dan in
2025.
Veel deelauto’s zijn particulier eigendom; het is vrij
lucratief om je auto aan te melden bij een van de
vele autodeelplatforms. Door connectivity en ADAS
4 is niemand meer bang voor schade of diefstal.

Leasemaatschappijen en deelauto-aanbieders bepalen
daarnaast de markt. Zij analyseren de gebruiksdata van
deelauto’s en verkopen deze door. Gebruikers loggen
in met een app of biometrisch paspoort, waarna de
software de persoonlijke instellingen laadt.
Daardoor voelt de deelauto als een eigen auto.
Voor deelautogebruikers die volledig autonoom rijden
is er geen verschil meer tussen OV en eigen vervoer.
Als reactie hierop hebben de openbaarvervoers
maatschappijen een behoorlijk aantal RoboCabs van
de traditionele automerken rijden. Deze voertuigen,
zonder stuur of pedalen, zijn samen met de volledig
autonoom rijdende deelauto’s goed voor 20% van alle
kilometers in de bebouwde kom. Mogelijk verdrijven
de RoboCabs de particuliere deelauto’s zelfs, omdat ze
nog zuiniger, gebruiksvriendelijker en goedkoper per
kilometer zijn.
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3.3.2. De ondernemer in de VEELEISENDE
wereld anno 2040

Chris
Omdat we door OTA vooraf weten
wat er moet gebeuren, kunnen we al
het onderhoud in één keer uitvoeren.
Daarnaast zijn de werkorder en
de werkinstructie ook nog eens
geautomatiseerd. Daardoor zijn
benodigde middelen altijd op voorraad,
onze bedrijfsprocessen een stuk
efficiënter en onze planning veel beter
beheersbaar.
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Klantcontact gaat nu volledig digitaal. Het
is een business op zich geworden: de auto geeft
een melding. Vervolgens kijkt de klant via het
garageplatform welke 5 aanbieders het best scoren
op prijs, service, nabijheid en tijdstip. Kiest de klant
voor mij, dan krijg ik alle Over The Air (OTA)-gegevens
binnen en kan de gebruiker zijn voertuig naar wens
via een digitale service 24/7 brengen en afleveren
wanneer het hem uitkomt. Daar komt geen persoonlijk
contact meer aan te pas: klantloyaliteit 3.0.

De toekomst van mijn bedrijf zit
vooral in de mechanische zone, eventueel
op locatie met servicebusjes. De
diagnosestraat is verdwenen toen OTA
opkwam. We hebben nog wel diagnose
kasten, maar vooral als back-up.

Het aantal garagebedrijven in
Nederland is met 45% afgenomen. Het
aantal monteurs is met 32% gedaald.
Veel monteurs zijn overgestapt naar
andere branches. Maar er zijn ook
nieuwe bij gekomen, die beter passen bij
het garagewerk van deze tijd.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
3.3.3. De impact van de VEELEISENDE
op de werkplaats

IMPACT OP: UITLEZEN VAN DATA
Klanten hebben hun data massaal vrijgegeven.
Updates en diagnoses vinden vooral plaats op
afstand, vaak zonder dat de gebruiker het weet. De
onderhoudsintervallen zijn verdwenen; de klant komt
alleen nog uit noodzaak naar de werkplaats.

2025
Voertuigen sturen een vastgesteld aantal keer
per dag OTA-data naar de fabrikant. En naar het
autobedrijf als de eigenaar een abonnement heeft
afgesloten.
Oudere auto’s met dongels moeten naar de
werkplaats om deze uit te lezen.

voertuig, de fabrikant en het autobedrijf. De rol van
de monteur in het uitlezen van data is veel kleiner.
Het aantal platformen met eigen softwaresystemen
waar monteurs kennis van moet hebben, is minder
dan 10.

2040
Diagnoses, software reparaties en updates zijn het
domein van fabrikanten en het autobedrijf. Monteurs
zitten hier niet meer tussen.
Er is wereldwijd een beperkt aantal platformen met
eigen softwaresystemen waar monteurs kennis van
moet hebben.

Er bestaan veel verschillende platformen met eigen
softwaresystemen: een uitdaging voor monteurs.

TIP

Bepaal op basis van het wagenpark van welke
fabrikanten u gebruikersdata moet inkopen.

2030
Abonnementhouders (met of zonder dongel) hebben
steeds meer realtime datacommunicatie tussen het
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IMPACT OP: DIAGNOSE STELLEN EN OPLOSSEN
2025
Diagnose stellen gaat geleid: de technisch specialist
volgt een stappenplan en legt dit vast.
Het vereist veel kennis en ervaring om het snel
en goed te doen. Een helpdesk ondersteunt de
technicus indien nodig op afstand. Lukt het alsnog
niet, dan gaat de auto naar een specialistenhub voor
complexe werkzaamheden. Goedkoper dan dat een
specialist naar het autobedrijf gaat.
Het stapelen van softwaretoepassingen leidt tot
veel storingen en recalls. Monteurs moeten aan
voorwaarden voldoen voor garantiestelling van de
diagnose.

2030
Diagnose stellen gebeurt deels door de auto en deels
door een technisch specialist, werkzaam op een
hub. Als de klant het juiste data-abonnement heeft
gebeurt dit OTA en anders in de werkplaats. Hieruit
volgt een diagnoserapport waarmee de monteur aan
de slag gaat.
Het aantal storingen is over het hoogtepunt heen: er
zijn nog maar enkele softwareplatforms, waardoor
het stapelen van software afneemt.
Voor het oplossen van de gestelde diagnose gebruik
je augmented reality (denk aan opvolgers van Google
Glass of HoloLens).
De fabriek controleert op afstand (OTA) de afstelling
van camera’s, radars, et cetera.

46

DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST DE VEELEISENDE WERELD

2040
Voertuigen beschikken over diepgaande
zelfdiagnosesystemen die verbonden zijn met de
fabriek en de RDW. En met het autobedrijf als de
eigenaar een abonnement afgesloten.
Monteurs hebben vooral te maken met storingen in
zelfdiagnosesystemen, zoals kabelbreuken.
Er zijn minder werkzaamheden rondom het oplossen
van een gediagnosticeerd probleem, omdat dit
meer op afstand (OTA) gebeurt. Als het niet OTA kan,
gebruiken monteurs nog steeds augmented reality
toepassingen.
TIP

Diagnose stellen doe je nauwelijks nog in de
werkplaats, omdat alles op afstand (OTA) kan.
Zorg voor enkele hoogopgeleide monteurs met
affiniteit voor ICT om complexe problemen op te
lossen. Leid ze vooral op in diagnosevraag
stukken die niet op afstand (OTA) oplosbaar zijn.

IMPACT OP: ELEKTROTECHNISCHE VERSUS MECHANISCHE WERKZAAMHEDEN
2025
Recalls en storingen bepalen hoofdzakelijk de
werkzaamheden: te snelle productintroducties en
steeds weer nieuwe (configuraties en dooront
wikkelingen van) software en elektronica, leiden tot
gestapelde en daarmee complexe en
storingsgevoelige technieken.
Het aandeel elektro versus mechanische werkzaam
heden bij een ICE/PHEV/hybride is 50% versus 50%.
Het aandeel elektro versus mechanische
werkzaamheden bij een EV is 25% versus 75%.

2030
De werkzaamheden bestaan in afnemende mate
uit recalls en storingen. Er zijn nieuwe platformen
ontwikkeld die nu mondjesmaat het wagenpark
binnenkomen.

Het aandeel elektro versus mechanische werkzaam
heden verschuift bij ICE/PHEV/hybride naar 40%
versus 60%.

TIP

Zie de algemene impact op personeel, pagina 11

Het aandeel elektro versus mechanische werkzaam
heden verschuift bij EV naar 30% versus 70%.

2040
Technische storingen nemen af door de komst van
nieuwe platformen. Werkzaamheden aan traditio
nele slijtage-onderdelen vragen relatief meer tijd.
Het aandeel elektro versus mechanische werkzaam
heden verschuift bij ICE/PHEV/hybride naar 30%
versus 70%.
Het aandeel elektro versus mechanische werkzaam
heden verschuift bij EV naar 40% versus 60%.
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IMPACT OP: WERKPLAATSUREN
2025
92% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 8% een EV-aandrijving. Gezien de
omvang van het EV-wagenpark is de impact beperkt:
1% minder onderhoudsbehoefte (omzet) bij een
gelijkblijvende marge. Het onderhoud vindt plaats in
gespecialiseerde werkplaatsen.
2030
80% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 20% een EV-aandrijving: iedere
garage heeft nu met EV-voertuigen te maken. Dit
betekent 10% minder onderhoudsbehoefte (omzet)
en 12% minder marge.
Auto’s zijn deels zelfdiagnosticerend en komen
daardoor minder snel naar de garage.
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2040
40% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 60% een EV-aandrijving. Dit resulteert
in 30% minder onderhoudsbehoefte (omzet) en 37%
minder marge.
Aangezien 100% van de nieuw verkochte auto’s
in 2020 al ‘connected’ was, leidt het wijzigen
van de APK in 2030 tot het verdwijnen van het
verplichte werkplaatsbezoek voor 60% van het
rijdend wagenpark. zijn de onderhoudsintervallen
verdwenen.
Auto's staan continu in contact met de fabrikant en
hebben zelfdiagnosesystemen. Ze komen alleen op
initiatief van de softwaresystemen naar de garage.
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TIP

Zie de algemene impact op personeel, pagina 11.

IMPACT OP: WERKPLAATSINRICHTING
2025
Door de zeer beperkte omvang van het hybride en
EV-wagenpark krijgt niet iedere garage hiermee te
maken. Gezien de toekomstige ontwikkeling moet
men echter wel een deel van de investeringen doen.
2030
Het hybride en EV-wagenpark neemt toe, waardoor
iedere garage hier vaker mee te maken krijgt.
Steeds meer autobedrijven zullen de benodigde
investeringen moeten doen om de benodigde
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

TIPS

Neem tijdig afscheid van de diagnosestraat. De
laptop vervangt deze door OTA-onderhoud. Houd
1 of 2 diagnosekasten voor noodgevallen.
Bekijk bij herinrichting van de werkplaats
hoeveel ruimte nodig is voor ICE-auto’s.

2040
Er zijn geen noemenswaardige veranderingen
ten opzichte van 2030.
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IMPACT OP: PERSONEEL
2025
Er zijn zo’n 5% minder monteurs nodig dan in 2020.
Monteurs vervullen een accountfunctie voor “hun
vaste” klanten inclusief haal- en brengservice.
Zij hebben de juiste communicatieve en sociale
vaardigheden voor het opbouwen van een relatie
met de gebruiker. Zij zijn in staat goed uitleg
geven te geven o er de aard en aanleiding van de
werkzaamheden.
Technische data-analisten zijn nodig voor het
doen van gerichte onderhoudsvoorspellingen.
De monteur/accountmanager benadert de klant
proactief ondersteund door het klantcontactcenter.
Veel medewerkers zijn vertrokken: zij konden niet
mee in de ontwikkelingen op het gebied van ICT,
diagnose stellen en voertuigtechnologie.
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Diagnosetechnici zijn schaars. Veel medewerkers
krijgen intensieve bijscholing in elektronica en
diagnose.

2030
Er zijn zo’n 15% minder monteurs nodig dan in 2020.
Door de toename van OTA-communicatie met de
auto, neemt de behoefte aan monteurs in een
accountfunctie af. Bedrijven bepalen zelf of zij
monteurs in een accountfunctie inzetten of alleen
technische handelingen laten verrichten.
De taak van technische data-analisten is
overgenomen door software. Deze software zie je
ook terug in vergelijkingssites voor onderhoud en
reparatie.
Veel medewerkers zijn vertrokken of
noodgedwongen ontslagen. Zij konden niet mee in
de ontwikkelingen op het gebied van ICT, diagnose
stellen en voertuigtechnologie.
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2040
Er zijn zo’n 30% minder monteurs nodig dan in 2020.
De monteur in een accountfunctie is door de
ontwikkeling van OTA en zelfdiagnose niet meer
nodig. Bedrijven bepalen zelf of zij monteurs in
een accountfunctie inzetten of alleen technische
handelingen laten verrichten.
De taak van technische data-analisten is over
genomen door software. Deze software zie je ook
terug in vergelijkingssites voor onderhoud en
reparatie.
Medewerkers die niet konden meekomen, zijn in
een eerder stadium al vertrokken. Het deel dat is
aangebleven, voert vooral door de toename van
diverse mobiliteitsdiensten (MaaS) werkzaamheden
uit als het tanken/opladen, reinigen, verzamelen en
weer beschikbaar stellen van vervoersmiddelen.

De OTA-omgeving in het autobedrijf maakt flexibel
inzetten van medewerkers mogelijk. Dat kan dus ook
op een andere locatie zijn.
De branche concurreert op het gebied van
ICT-personeel met andere sectoren.
De APK zoals we die vandaag kennen, komt in dit
scenario ongeveer 60% lager te liggen. Tegelijkertijd
ontstaat een ingroei van een nieuwe vorm van
‘continue APK van connected voertuigen’ met een
vergelijkbaar percentage.

TIPS

Op de middellange termijn neemt de behoefte
aan ICT-ers en dataspecialisten toe. Op de
langere termijn vervangt de OTA-ontwikkeling
de noodzaak deze specialisten zelf in dienst te
hebben. Denk na over flexibele inzetbaarheid
van deze medewerkers.
Voor de middellange termijn zijn monteurs nodig
die een accountrol kunnen vervullen richting
klanten. Pas hun vaardigheden hierop aan.
Zorg voor voldoende gekwalificeerde en
gecertificeerde medewerkers voor het werken
aan hybride en EV-voertuigen.
Op de langere termijn zijn monteurs nodig die
klanten op locatie bezoeken. Dat vraagt om
procedureel werken op basis van systemen
gecombineerd met sociale vaardigheden. Neem
medewerkers aan die kunnen meebewegen naar
deze rol.
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3.4.

DE DIGITALE WERELD

52

DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST DE DIGITALE WERELD

DE DIGITALE WERELD

In de DIGITALE wereld is de klantacceptatie hoog en komen er veel partijen met nieuwe producten
en diensten op de markt

3.4.1.

Hoe ziet de DIGITALE wereld eruit
in 2040?

Sinds 2018 is er veel veranderd in de personen
autobranche. Het is verrassend wat nieuwe toetreders
en klanten, die vooral kiezen voor gemak, voor elkaar
krijgen.
Een grote impact had het ingrijpend aanpassen van
de APK in 2025 voor af-fabriek connected auto’s.
De technische controle vindt niet langer periodiek,
maar continu plaats. De autobezitter krijgt een onder
houdsbericht van zijn dataleverancier wanneer dat
‘normtechnisch’ nodig is. Vervolgens neemt hij contact
op met een autobedrijf.
Het kabinetsbesluit in 2017 dat vanaf 2030 alle nieuw
verkochte auto’s elektrische auto’s (EV’s) moesten
zijn, heeft grote gevolgen. De Europese Unie en de
afzonderlijke lidstaten trokken een harde lijn,
waarna er geen weg terug was.

De traditionele autofabrikanten werkten in eerste
instantie tegen vanwege het onduidelijke verdienmodel
en vanwege onvoldoende terugverdiende investeringen
in de nieuwste modellen. Twee zaken brachten hierin
verandering. In de eerste plaats ging de overheid EV
steeds meer stimuleren: langer en goedkoper parkeren
in de stad, exclusieve parkeervergunningen voor
EV-auto’s en een lagere wegenbelasting. Sinds 2030
mogen automobilisten de stad alleen nog maar in met
een volledig elektrische auto. In de tweede plaats zetten
nieuwe partijen als Google de sector op zijn kop. Na
de overname van een van de grootste autofabrikanten
én een mega batterijfabriek in 2022, richtten zij zich
volledig op EV-modellen.

Autobezitters omarmen EV inmiddels helemaal door
goedkopere batterijen, toegenomen laadsnelheid
en een verhoogde actieradius (900 km met een volle
accu). Regeneratie van energie levert hieraan een
belangrijke bijdrage. Regeneratie van bijvoorbeeld
rem-energie wordt heel efficiënt opgeslagen. Je kunt
je accu nu opladen bij nieuwe aanbieders, zoals
woningbouwcorporatie. Dat doe je via de brand
stofcel (waterstof), ouderwets met een stekker, via
inductieplaten in parkeergarages of bij (waterstof-)
tank- en laadstations langs de weg. De vele EVdeelauto’s hebben zonnecellen op het dak en de
motorkap; dat resulteert in efficiënter gebruik en
lagere abonnementskosten.

Naast Google en Tesla betraden ook twee merken uit
Amerika en China de markt. Zij pakten met goedkope EVstadsauto’s in korte tijd een relatief groot marktaandeel.
Nu, 15 jaar later, hebben deze nieuwe merken nog
steeds 15% van de grootstedelijke EV-markt in handen.
Hierdoor gaven de traditionele autofabrikanten vanaf
2024 ook prioriteit aan EV-modellen.

EV-rijden is sinds 2023 goedkoper dan rijden met een
verbrandingsmotor. Vergelijkingsplatforms tonen
het verschil in kosten. Inmiddels vergelijken zij ook
EV-merken en -modellen onderling. Bedrijven die
‘aftermarket’ wielmotoren inbouwen of zonnecellen
verwerken in de lak, wijzen klanten graag op deze
informatie.
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De klantacceptatie voor EV is hierdoor merkbaar
gegroeid. Nog slechts 25% van het wagenpark rijdt
nog op een verbrandingsmotor. De overige 75%
auto’s zijn elektrisch. Het aandeel auto’s met een
verbrandingsmotor daalt bovendien snel door een
actief ontmoedigingsbeleid van de overheid.
Voor garagebedrijven is de impact van connectivity
nog groter dan de opkomst van de EV-motor. Alle
auto’s vanaf bouwjaar 2020 zijn volledig connected en
bevatten zeer veel sensoren. Hoe jonger de auto, hoe
meer er op afstand uitgelezen en hersteld kan worden.
De stapeling van softwaresystemen vanaf 2019 zorgde
voor veel storingen en recalls waar het autobedrijf baat
bij had. Dat veranderde snel toen Google in 2022 met
ICT-softwaresystemen voor auto’s instapte, gevolgd
door Microsoft, Apple en andere softwaregiganten.
Er zijn nu nog slechts twee verschillende
softwaresystemen. Eén voor veiligheid & rijdynamiek
en één voor connectivity & multimedia. Beide
systemen kunnen continu over the air (OTA) uitgelezen
worden door bedrijven die toegang hebben.
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Het systeem voor veiligheid en rijdynamiek is
exclusief het domein van de autofabrikanten. De RDW
gebruikt deze gegevens voor de continue technische
controle. Eigenaren bepalen zelf bij aanschaf/lease
hoeveel OTA- data ze willen in hun abonnement.
Hoe meer data, hoe minder garagebezoek. Vooral
oudere eigenaren kiezen nog voor abonnementen
tot 60% OTA; jongeren kiezen bijna altijd voor 100%
OTA. Garagebedrijven ontvangen een fee van de
fabrikant voor het verkopen en gebruiken van dataabonnementen.
100% OTA rijden is kostbaarder, maar je kunt de
gegenereerde veiligheid & rijdynamiekdata verkopen
aan derden. Denk aan een garage-, autodeel- of
verzekeraarsplatform. Hiervoor ontvang je als
autobezitter korting of scherpere aanbiedingen.
Data-abonnement en werkplaatsbezoek staan los
van elkaar. Klanten kunnen een data-abonnement
voor rijstijldiagnose afsluiten bij een autobedrijf en
het voorgestelde onderhoud aanbesteden bij een
garageplatform waaraan de klant gebruikersdata
verkoopt. Op het garageplatform ziet de klant de
vijf beste aanbieders. Deze worden geselecteerd op
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bijvoorbeeld prijs, service, nabijheid of snelheid.
Vrijwel alle garages zijn te vinden op de verschillende
garageplatforms. Deze beschikken over realtime
werkplaatsplanning.
Het tweede systeem is ingrijpender veranderd,
doordat autofabrikanten hun tekortkomingen
op softwaregebied erkenden. Het connectivity
& multimedia systeem waaronder ADAS, wordt
nu aangestuurd door een besturingssysteem
van een softwarebedrijf. Autofabrikanten blijven
verantwoordelijk voor de hardware, zoals radars,
camera’s en touchscreens. Deze hardware is
compatible met de besturingssystemen van Microsoft,
Google, Apple of Ryder, het sinds 2030 bestaande
connectivity & multimedia label van de gezamenlijke
autofabrikanten. De eigenaar kiest bij het kopen of
leasen van een auto de gewenste software. Deze is OTA
beschikbaar, wordt continu uitgelezen en op afstand
geüpdatet.
Uitsluitend als gecertificeerd partner, hebben
garagehouders te maken met connectivity &
multimedia software. Autobezitters kunnen ook

naar een Google Car Shop of Idrive Store bij software
problemen.
De privacywet- en regelgeving is inmiddels Europees
geharmoniseerd om burgers te beschermen.
Autonoom rijden is nu heel gewoon. Door de
klantacceptatie (geen filerijden meer) en centralisatie
van connectivity & multimedia op verschillende grote
platforms is het heel snel gegaan. Met als hoogtepunt
de Europese ADAS 5 wetgeving uit 2030.
De verzekerings-, aansprakelijkheids- en
privacyvraagstukken zijn opgelost. De resterende
vraag: mag een zelfrijdende auto zonder ‘bestuurder’
de weg op? Tot nu toe moest er iemand in de auto zitten
om de kill switch te bedienen. Daarmee schakel je alle
connectivity uit om handmatig te rijden.
De stap van ADAS niveau 3 in 2018 naar ADAS niveau
5 in 2030 is voor garagebedrijven niet schokkend.
Camera’s en radarsystemen kalibreren automatisch
en krijgen OTA-updates. Alle merken zijn nu uitgerust
met ADAS 5. Gebruikers vinden auto’s zonder ADAS
4 of 5 niet meer aantrekkelijk. Ongeveer 40% maakt

intensief gebruik van de ADAS 5 mogelijkheden.
De software is zo verbeterd, dat autonoom rijden in
steden nu mogelijk is en nog verder toeneemt door
infrastructurele aanpassingen van lokale overheden.
Autonoom rijden in steden gebeurt vooral met
deelauto’s. Landelijk maken deelauto’s 20% van het
wagenpark uit; in de steden is dat 30%. Overheids
beleid ter promotie van Mobility as a Service (MaaS)
heeft hierbij geholpen. Daarnaast begrepen reizigers
dat er iets moest gebeuren om het dichtslibben van het
wegennet tegen te gaan. In totaal rijden er nu zo’n 40%
minder auto’s in de grote steden dan in 2025.
Veel van de deelauto’s zijn eigendom van particulieren.
Het is lucratief om je auto aan te melden bij een van de
vele autodeelplatforms. Door de connectivity en ADAS
5 is niemand meer bang voor schade of diefstal.
Andere aanbieders van deelauto’s zijn bijvoorbeeld
Green Wheels en leasemaatschappijen, maar ook
gemeenten, woningbouwverenigingen, bedrijven
terreinen en bewonerscollectieven. Zij mogen
de gebruikersdata uit deelauto’s analyseren en
doorverkopen. Gebruikers loggen in via een app

of biometrisch paspoort, waarna de software hun
persoonlijke instellingen laadt. Zo voelt de deelauto
toch als een eigen auto.
Wie in een deelauto volledig autonoom
rijdt, ziet nauwelijks verschil tussen OV en
eigen vervoer. Als reactie hierop zetten
openbaarvervoersmaatschappijen inmiddels een
behoorlijk aantal stuur- en pedaalloze RoboCabs
in van verschillende merken. In totaal zijn ze goed
voor een derde van alle kilometers in de bebouwde
kom. Daarnaast is de interstedelijke RoboCab in
opkomst. Die gaat de particuliere deelauto verdrijven,
vanwege z’n zuinigheid, gebruiksvriendelijkheid en
prijsvoordeel
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3.4.2. De ondernemer in de DIGITALE
wereld anno 2040

Dirk
Ik heb drie groepen monteurs in dienst, in die
verschillende werkplaatszones. In de mechanische
zone voor (hybride) verbrandingsmotorauto’s werken
we aan connected auto’s van minstens 10 jaar oud.
Deze beslaan nog 30% van het totale wagenpark.
Omdat we Ryder en Google gecertificeerd zijn,
hebben we ook een diagnose zone, waar monteurs
met een elektrotechnische/ICT-achtergrond en
technisch specialisten werken. Tot slot hebben we
de connectivity & multimedia zone. Mijn toekomst
ligt vooral in de eerste zone, omdat je deze
werkzaamheden niet OTA kunt uitvoeren.
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Het garagelandschap is flink uitgedund door het
ingrijpend veranderen van de APK, en de opkomst van
EV-auto’s en connectivity specialisten. De overgebleven
bedrijven zijn veel groter en onderhouden meerdere
merken. Fabrikanten werken met elkaar samen,
waardoor merkspecifieke kennis niet meer nodig is.
Vrijwel alle universele garages zijn opgenomen in een
garageconcept. Hierdoor is het aantal bedrijven met 55%
afgenomen. Het aantal monteurs heb ik de afgelopen 20
jaar met 40% zien teruglopen.

Onze klantbenadering richt zich op persoonlijke klantprofielen die wij kopen
van garageplatforms. Klanten geven vooraf toestemming voor over the air (OTA)
analyses. Ze maken via de in hun auto getoonde werkzaamhedenplanning een
afspraak en krijgen informatie over tijdsduur en kosten. Daarna selecteren
zij afspraakopties, zoals een flexwerkplek op de vestiging of een haal- en
brengservice in combinatie met vervangend vervoer. Samenwerking met
de lokale middenstand en verenigingen maakt het mogelijk om eenvoudige
reparaties op elke gewenste plek uit te voeren. Klantgericht maatwerk!

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
3.4.3. De impact van de DIGITALE wereld
op de werkplaats

Klanten hebben hun data massaal vrijgegeven.
Updates en diagnoses vinden doorlopend plaats op
afstand; vaak zonder dat de gebruiker het doorheeft.
De onderhoudsintervallen zijn verdwenen; de klant
komt alleen nog uit noodzaak naar de werkplaats.

TIPS

Houd rekening met een grote diversiteit aan
aanbieders van OTA-data. Bepaal op basis
van het wagenpark bij welke aanbieders
gebruikersdata u inkoopt. Let op! Dit kunnen
branchevreemde aanbieders zijn.
Bepaal of u wilt investeren in gebruikersdata
rondom connectivity & multimedia. Het uitlezen
van deze data wordt steeds meer een aparte
branche.

IMPACT OP: UITLEZEN VAN DATA
2025
Voertuigen sturen een vastgesteld aantal keer
per dag OTA-data naar de fabrikant. En naar het
autobedrijf als de eigenaar een abonnement heeft.

Monteurs hebben kennis nodig van minder dan tien
softwaresystemen voor veiligheid & rijdynamiek en
connectivity & multimedia.
De connectivity & multimedia software is volwassen
en leidt tot gespecialiseerde ICT-monteurs en
concurrerende werkplaatsen.

Oudere auto’s met dongels moeten naar de
werkplaats om deze uit te lezen.

2040
Diagnoses, software reparaties en updates zijn
het domein van fabrikanten en het autobedrijf.
Monteurs zitten hier niet meer tussen. Dit geldt voor
zowel veiligheid & rijdynamiek als connectivity &
multimedia.

Er bestaan veel verschillende softwaresystemen
voor veiligheid & rijdynamiek en connectivity &
multimedia naast elkaar. Dit is voor monteurs een
uitdaging.
Het uitlezen van connectivity & multimedia data
wordt steeds meer een aparte branche.

2030
Abonnementhouders (met of zonder dongel) hebben
steeds meer realtime datacommunicatie tussen het
voertuig, de fabrikant en het autobedrijf. De rol van
de monteur in het uitlezen van data is beperkt.

Wereldwijd is er slechts een beperkt aantal
softwaresystemen voor veiligheid & rijdynamiek en
connectivity & multimedia. Monteurs hoeven dus
minder systemen te kennen.

DE DIGITALE WERELD DE WERKPLAATS VAN DE TOEKOMST  57

IMPACT OP: DIAGNOSE STELLEN EN OPLOSSEN
2025
Er is sprake van geleid diagnose stellen: de technisch
specialist volgt een stappenplan en legt dit vast. Het
vergt veel kennis en ervaring om dit snel en goed te
kunnen doen. Een technische helpdesk op afstand
ondersteunt waar nodig. Komen ze er samen niet uit,
dan gaat de auto naar een specialistenhub.
Het software stapelen leidt tot veel storingen en
recalls. Monteurs moeten aan voorwaarden voldoen
voor garantiestelling van de diagnose.

2030
Diagnose stellen gebeurt deels door de auto en
deels op een specialistenhub. Als de klant het juiste
abonnement heeft, gebeurt dit OTA en anders in
de werkplaats. Dit levert een diagnoserapport op
waarmee de monteur aan de slag gaat.
Het aantal storingen is over z’n hoogtepunt heen,
omdat er nog slechts twee softwaresystemen
bestaan.
Voor het oplossen van de gestelde diagnose maakt
de technicus gebruik van augmented reality (zoals
HoloLens).
De fabriek controleert op afstand (OTA) de afstelling
van camera’s, radars, etc.

2040
Voertuigen beschikken over twee diepgaande
zelfdiagnosesystemen. Het systeem voor veiligheid
& rijdynamiek is verbonden met de fabriek en de
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RDW. Het systeem voor connectivity & multimedia is
gekoppeld aan het softwarehuis.
Monteurs krijgen vooral te maken met storingen in de
zelfdiagnosesystemen, zoals kabelbreuken.
In de werkplaats neemt het oplossen van
gediagnosticeerde problemen af, omdat dit meer op
afstand (OTA) gebeurt. Als het niet OTA kan, gebruikt
de monteur augmented reality toepassingen.
TIPS

Bepaal in welke van de vele diagnose software
systemen expertise opbouwen gewenst is.
Zorg, afhankelijk van het wagenpark, voor
verschillende systeemspecialisten.
Kiest u voor werkzaamheden rondom
connectivity & multimedia? Zorg voor enkele
hoogopgeleide ICT-monteurs die dergelijke
problemen kunnen oplossen.

IMPACT OP: ELEKTROTECHNISCHE VERSUS MECHANISCHE OPLOSSINGEN
2025
Recalls en storingen bepalen hoofdzakelijk de
werkzaamheden. De oorzaken: te snelle product
introducties en steeds weer nieuwe (configuraties en
doorontwikkelingen van) software en elektronica,
wat tot gestapelde en daarmee complexe en
storingsgevoelige technieken leidt.
Het aandeel elektro versus mechanische werk
zaamheden bij een ICE/PHEV/hybride is 50% versus
50%.
Het aandeel elektro versus mechanische
werkzaamheden bij een EV is 20% versus 80%.

2030
De werkzaamheden bestaan in afnemende mate uit
recalls en storingen als gevolg van de splitsing in
systemen voor veiligheid & rijdynamiek en
connectivity & multimedia.

Het aandeel elektro versus mechanisch verschuift
door de mogelijkheden van OTA. Bij een ICE/PHEV/
hybride is dat nu 45% versus 55%. Bij een EV is 30%
versus 70%.

TIP

Zie de algemene personeeelstips op pagina 11.

2040
De afname in elektrische storingen is veroorzaakt
door de splitsing in systemen voor veiligheid &
rijdynamiek en connectivity & multimedia. Werk
zaamheden aan traditionele slijtage-onderdelen
vragen relatief meer tijd.
Het aandeel elektro versus mechanische
werkzaamheden verschuift door de mogelijkheden
van OTA. Bij een ICE/PHEV/hybride is dat nu 30%
versus 70%. Bij een EV is dat 40% versus 60%.
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IMPACT OP: WERKPLAATSUREN
Door de mogelijkheden van onderhoud op
afstand (OTA), hebben EV-voertuigen 50% minder
onderhoudsbehoefte.

2025
90% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 10% een EV-aandrijving. Gezien de
omvang van het EV-wagenpark is de impact beperkt:
1% minder onderhoudsbehoefte (omzet) bij een
gelijkblijvende marge. EV-onderhoud vindt plaats in
gespecialiseerde werkplaatsen.

2030
70% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 30% een EV-aandrijving: Iedere
garage krijgt met EV-voertuigen te maken. Dit
betekent 17% minder onderhoudsbehoefte (omzet)
en 19% minder marge.
Het wijzigen van de APK maakt werkplaatbezoek niet
langer verplicht en de onderhoudsintervallen zijn
verdwenen. Het werkplaatsbezoek neemt daardoor
voor 50% van het rijdend wagenpark drastisch af.
Auto’s zijn deels zelfdiagnosticerend en komen ook
daardoor minder snel naar de garage.
Onderhoud aan connectivity & multimedia systemen
voer je als garage alleen nog uit als je een licentie
hebt.
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2040
25% van de auto’s heeft een ICE-/PHEV-/hybride
aandrijving en 75% een EV-aandrijving. Het gevolg:
40% minder onderhoudsbehoefte (omzet) en 52%
minder marge.
Het wijzigen van de APK en het verdwijnen van de
onderhoudsintervallen leidt tot een drastische
verlaging van het werkplaatsbezoek voor 100% van
het wagenpark.
Auto’s staan continu in contact met de fabrikant en
hebben zelfdiagnosesystemen. Ze komen alleen
nog op initiatief van de softwaresystemen naar de
garage.
TIP

Zie de algemene personeeelstips op pagina 11.

IMPACT OP: WERKPLAATSINRICHTING
2025
Door de zeer beperkte omvang van het hybride en
EV-wagenpark krijgt niet iedere garage te maken
met deze voertuigen. Gezien de toekomstige
ontwikkeling is investeren echter wel nodig.
2030
Iedere garage krijgt in toenemende mate te maken
krijgen met EV- en hybride voertuigen. Vrijwel alle
garages zullen de benodigde investeringen moeten
doen om de benodigde werkzaamheden te kunnen
uitvoeren.

TIPS

Neem tijdig afscheid van de diagnosestraat. Die
is door de komst van OTA irrelevant, waardoor
u kunt volstaan met een laptop. Behoud 1 of 2
diagnosekasten voor noodgevallen.
Houd bij het herinrichten van de werkplaats
rekening met de benodigde ruimte voor
ICE-auto’s.

2040
De diagnosestraat is overbodig door de grote
hoeveelheid volledig elektrische voertuigen en
de mogelijkheid om auto’s op afstand (OTA) te
onderhouden.
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IMPACT OP: PERSONEEL
2025
Er zijn zo’n 10% minder monteurs nodig dan in 2020.
Monteurs vervullen een accountfunctie voor “hun
vaste” klanten inclusief haal- & brengservice. Zij
hebben de juiste communicatieve en sociale vaardig
heden voor het opbouwen van een relatie. Bovendien
kunnen zij goed uitleg geven over de aard en
aanleiding van werkzaamheden.
Technische data-analisten zijn nodig voor het doen
van onderhoudsvoorspellingen. Met behulp van
gerichte analyses benadert de monteur/account
manager klanten proactief. Het klantcontactcenter
ondersteunt.
Veel medewerkers zijn vertrokken, omdat zij niet
meekonden in de ontwikkelingen op ICT-gebied, het
stellen van diagnose en de complexiteit van voer
tuigen. Diagnose technici zijn schaars. Veel mede
werkers worden intensief bijgeschoold in elektronica
en diagnose.
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2030
Er zijn zo’n 20% minder monteurs nodig dan in 2020.
Door de toename van OTA-communicatie met de
auto, neemt de behoefte aan monteurs in een
accountfunctie af. Autobedrijven bepalen zelf de rol
van de monteur: accountmanager of technicus.
De taak van technische data-analisten is over
genomen door software. Deze software zie je ook
terug in vergelijkingssites voor onderhoud en
reparatie.
Het aantal medewerkers neemt nog verder af, omdat
zij niet meekonden in de ontwikkelingen op het
gebied van ICT, diagnose stellen en
voertuigtechnologie.
Monteurs moeten kiezen in welk van de twee
softwaresystemen zij zich specialiseren.
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De APK zoals we die vandaag kennen, komt in dit
scenario ongeveer 50% lager te liggen. Tegelijkertijd
ontstaat een ingroei van een nieuwe vorm van
‘continue APK van connected voertuigen’ met een
vergelijkbaar percentage.

2040
Er zijn zo’n 40% minder monteurs nodig dan in 2020.
De monteur in een accountfunctie is als gevolg van
OTA- en zelfdiagnose-ontwikkelingen niet meer
nodig. Bedrijven bepalen zelf de rol van de monteur:
als accountmanager of puur als technicus.
Medewerkers die niet konden meekomen zijn vaak al
vertrokken. De aangebleven medewerkers voeren
vooral MaaS-gerelateerde werkzaamheden uit, zoals
tanken/opladen, reinigen, verzamelen en weer
beschikbaar stellen van vervoersmiddelen.

De OTA-omgeving in het autobedrijf maakt flexibel
inzetten van medewerkers mogelijk. Dat kan dus ook
op een andere locatie zijn.
De branche concurreert met andere sectoren qua ICTpersoneel.

TIPS

Op de middellange termijn neemt de behoefte
aan ICT-ers en dataspecialisten toe. Op de
langere termijn vervangt de OTA-ontwikkeling
de noodzaak deze specialisten zelf in dienst te
hebben. Bekijk daarom de mogelijkheden om dit
op een flexibele manier in te vullen.
Voor de middellange termijn heeft u monteurs
nodig die een accountrol kunnen vervullen
richting uw klant. Schenk aandacht aan de
benodigde vaardigheden.

Zorg voor voldoende gekwalificeerde en
gecertificeerde medewerkers die aan hybride en EVvoertuigen kunnen en mogen werken.
Op de langere termijn zijn monteurs noodzakelijk die
klanten op locatie bezoeken. Procedureel werken
aan de hand van systemen gecombineerd met
sociale vaardigheden zijn belangrijke. Houd hier bij
het werven van nieuwe medewerkers rekening mee.
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4 TOTAALBEELD EN CONCLUSIE
In onderstaande figuur vindt u de vier scenario’s, de twee kernonzekerheden en de vijf bepalende mobiliteitstrends terug.
Zo ziet u in één oogopslag de belangrijkste gevolgen voor de markt en voor uw autobedrijf.

DE MEESTRIBBELENDE WERELD
KERNONZEKERHEDEN
WETGEVING

Lage klantacceptatie,
weinig nieuwe toetreders
Behoudend
APK gewijzigd in 2040
Privacywetgeving niet geregeld
Beperkte ADAS-wetgeving

DE ONSTUIMIGE WERELD
Lage klantacceptatie,
veel nieuwe toetreders
Behoudend
APK gewijzigd in 2035
Privacywetgeving niet geregeld
Beperkte ADAS-wetgeving

DE VEELEISENDE WERELD
Hoge klantacceptatie,
weinig nieuwe toetreders
Progressief
APK gewijzigd in 2030
Privacywetgeving wel geregeld
Uitgebreide ADAS-wetgeving

DE DIGITALE WERELD
Hoge klantacceptatie,
veel nieuwe toetreders
Progressief
APK gewijzigd in 2025
Privacywetgeving wel geregeld
Uitgebreide ADAS-wetgeving

EV

25%, vooral rond grote steden

35%, vooral rond grote steden

60%, in heel Nederland

75%, in heel Nederland

OVER THE AIR

Weinig

Weinig

Veel

Veel

AUTONOOM

Level 3 in 2040, autonoom rijden op
de snelweg

Level 3 in 2040, autonoom rijden op
de snelweg

Level 4 in 2035, op de provinciale- en
snelwegen autonoom rijden

Level 5 in 2030, in heel
Nederland autonoom rijden;
ook in debebouwde kom

Landelijk 18% deelauto’s,
in alle grote steden 25%
Er zijn weinig aanbieders

Landelijk 20% deelauto’s, in
alle (middel)grote steden 30%
Er zijn veel aanbieders

-30% werkplaatspersoneel

-40% werkplaatspersoneel

MAAS

GESCHATTE GECOMBINEERDE
IMPACT OP PERSONEEL
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5% deelauto’s in grote steden
Er zijn weinig aanbieders
-15% werkplaatspersoneel

5% deelauto’s in de grote steden
Er zijn veel aanbieders
-20% werkplaatspersoneel
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In de grafieken hiernaast laten we u zien hoe
elektrisch vervoer, onderhoud op afstand
(OTA), autonoom rijden en MaaS zich door de
tijd heen ontwikkelen in de vier werelden:

% Elektrische voertuigen in het wagenpark

Relatieve aantal OTA-sensoren
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LEGENDA:
De MEESTRIBBELENDE wereld
De ONSTUIMIGE wereld
De VEELEISENDE wereld
De DIGITALE wereld
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Vooral in de Onstuimige en Meestribbelende wereld,
waar de klantacceptatie laag is, blijft het aandeel
EV achter bij de algemene verwachting.
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Met name in de Onstuimige en Meestribbelende wereld
blijft de ontwikkeling van OTA achter als gevolg van de
lage klantacceptatie.

CONCLUSIE

ADAS-level voor autonoom rijden

Aandeel MaaS op grootstedelijk niveau
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Het ADAS-niveau is met name hoog in de Digitale en
Veeleisende wereld, met veel toetreders. De klant
acceptatie bepaalt of het op dat hoge niveau blijft.

Het aandeel MaaS blijft vooral achter in de werelden
waar de klantacceptatie laag is.

Autonoom rijden
en MaaS hebben
op uw werkplaats
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