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Bewegen en 
Verbinden
Partnerships
Op weg naar het 
nieuwe ecosysteem 
voor mobiliteit
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“ De combinatie 
wonen-werken-
mobiliteit raakt 
steeds meer 
verweven met 
de wereld van 
energie.” 
p9
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“ To realize the incredible potential of connected cars and autonomous driving, 
we must continue to forge innovative global partnerships that engage 
everyone. From automakers and ‘Internet of Things’ players to government  
and educational institutions.”

“   Om optimaal in te spelen op het potentieel van connected auto’s en autonoom rijden, moeten  
we innovatieve wereldwijde partnerschappen blijven smeden en iedereen daarbij betrekken.  
Van autofabrikanten en spelers van het ‘Internet of Things’ tot overheden en onderwijs-instellingen.” 

Dinesh C. Paliwal CEO van Harman International Industries
dochteronderneming van Samsung Electronics Co. leverancier van audio- en  
infotainmentsystemen voor de automobiel-, consumenten- en professionele markt.



W
hi

te
pa

pe
r A

N
W

B 
Za

ke
lij

k 
no

ve
m

be
r 2

01
9

4

In de periode dat we met deze 
whitepaper over partnerships in de 
mobiliteitssector begonnen, kreeg ik 
de quote van Dinesh Paliwal
CEO van Harman International 
Industries onder ogen. Ik vind het 
toepasselijk om deze whitepaper 
hiermee te beginnen.

Paliwal zegt hier namelijk nogal wat. Hij heeft het over het enorme potentieel  
dat door verschillende ontwikkelingen in de mobiliteitssector wordt opgeworpen.  
Hij noemt connected en autonoom rijden, maar zal elektrisch rijden en de  
deeleconomie in zijn achterhoofd hebben gehad.

De huidige ontwikkelingen in de mobiliteitssector zijn zo omvangrijk en zo veel- 
omvattend dat partnerships noodzakelijk zijn om erop te kunnen inspelen.  
Paliwal heeft het zelfs over innovatieve wereldwijde partnerships.

In de literatuur over de mobiliteitstransitie wordt vaak gesproken over een nieuw 
ecosysteem. Het woord ecosysteem is een verwijzing naar de natuur waarin 
elementen en ontwikkelingen ook met elkaar samenhangen en één geheel vormen.

De mobiliteitstransitie staat ook niet op zichzelf, maar is onderdeel van meerdere 
wereldwijde transities. Digitalisering en telecom hebben een informatierevolutie 
in gang gezet. Wereldwijd is er sprake van een energietransitie. We zitten midden 
in een duurzaamheidstransitie. Bezit is minder vanzelfsprekend. Het systeem van 
mobiliteitsdiensten waarbij betalen naar gebruik de norm is in plaats van bezit, 
klopt op de deur. Retail- en verzekeringsbranche zijn zich aan het heroriënteren.  
De overheid staat voor grote uitdagingen. Openbare ruimten en infrastructuur 
worden opnieuw ingericht.

Deze transities vragen om partnerships. In deze whitepaper beschrijven we waarom 
partnerships in de mobiliteitssector nodig zijn en wat ervoor nodig is om deze 
succesvol te laten zijn.

Enorm veel kansen

Willem Aal
Directeur ANWB Zakelijk
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Connected

Gepersonaliseerde services

Autonoom rijden

Deeleconomie / flexibiliteit

Road side assistance

Overheid / Regelgeving

Elektrisch rijden

Infrastructuur / OV

Fleetmanagement

Energie(markt) / duurzaamheid

De ontwikkelingen in de mobiliteitssector kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. De connected technologie staat niet los 
van de deeleconomie. En de deeleconomie beïnvloedt op haar 
beurt weer de ontwikkeling van gepersonaliseerde diensten. 
Overheid, autonoom rijden en fleetmanagement staan met 
elkaar in verbinding. Connected en autonoom rijden zullen de 
infrastructuur veranderen. 
 

Er is een enorme dynamiek in de mobiliteitssector. Oude 
business modellen gaan op de schop, nieuwe worden 
ontwikkeld. Nieuwe rendabele samenwerkingsverbanden zijn 
noodzakelijk om de mobiliteitstransitie succesvol te maken.

Samenhang in mobiliteitstransitie
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Samen de toekomst  
verkennen én vormgeven

Het woord mobiliteitstransitie  
gaat over een overgangsfase. Eén 
van de kenmerken daarvan is dat 
de uitkomsten nog niet vaststaan. 
Dingen veranderen, maar we kunnen  
nog niet overzien waar het exact 
naartoe gaat.
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En hij is niet de enige. Peter Schwarzenbauer, lid van de 
Raad van Bestuur van BMW, zei: “We cannot offer the 
perfect experience without the help of ... technology 
companies. It’s not about technology as such but about 
the opportunities that pop up by using and combining 
technologies.”

Ralph Speth, CEO van Jaguar Land Rover (JLR) gaat nog 
verder door te zeggen dat JLR tegenwoordig een IT- 
bedrijf is. Hij geeft aan dat software een steeds grotere 
rol speelt. Bij het bouwen van een nieuw onderzoeks-  
en ontwerpcentrum heeft JLR ideeën overgenomen van 
Chinese tech-giganten als Baidu en Alibaba.

Volvo heeft aangekondigd te gaan investeren in een 
automotive cybersecuritybedrijf in Israël om met die 
kennis connected auto’s beter te beveiligen.

Deze voorbeelden laten zien dat toonaangevende 
organisaties momenteel op grote schaal cross-sectorale 
externe kennis en expertise verkrijgen en partnerships 
aangaan. 

Connected leidt tot een verschuiving van reactieve 
pechhulp naar proactief pech voorspellen. De ANWB 
heeft in een partnership met de TU-Delft een technologie 
ontwikkeld waarmee vooraf kan worden voorspeld  
wanneer een accu kapot gaat. De berijder kan de 
accu nu tijdig laten vervangen en op die manier pech 
voorkomen.

Data wordt wel betiteld als het nieuwe goud. Op basis 
van (big) data kunnen gepersonaliseerde diensten 
worden ontwikkeld. De klantreis en de waardeketens 
in de mobiliteitssector blijven niet meer beperkt tot de 
auto. Kijken, informeren, kiezen, kopen, tanken, opladen, 
onderhouden, inruilen en entertainment, vormen 
allemaal momenten die data genereren. 

Het analyseren van die data en het nemen van strategisch 
belangrijke cross-sectorale beslissingen is niet eenvoudig. 
Data-analyse leidt tot nieuwe producten en diensten. 
Ook ontwikkel je met data technologische vernieuwingen 
waarmee nieuwe markten te bereiken zijn. Hiervoor zijn 
kennis en expertises  van partijen nodig die niet altijd in de 
mobiliteitssector zitten.

Kennis delen is essentieel. Om deze reden sprak Dinesh 
Paliwal, over de noodzaak van innovative global partnerships. 

De berijder kan de accu nu tijdig laten vervangen 
en op die manier pech voorkomen.
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Ontwikkelingen in alle sectoren 

Nieuwe inzichten en aanvullende 
kennis liggen dus aan de basis van 
succesvolle partnerships. We geven een 
korte impressie van een aantal (cross-)
sectorale ontwikkelingen die in relatie 
staan tot de mobiliteitstransitie.
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De ENERGIESECTOR gaat als gevolg van de elek-
trificatie volledig op de schop. Decentralisatie van 
energieopwekking gaat toenemen. De combinatie 
van zonnepanelen, laadinfrastructuur, opslag, 
parkeerfaciliteiten, smart grid-, energie- en batterij- 
management openen nieuwe mogelijkheden.  
Ze creëren nieuwe banen op het snijvlak van 
energie en mobiliteit. De combinatie wonen- 
werken-mobiliteit raakt steeds meer verweven 
met de wereld van energie.

TELECOM en DIGITALISERING. Door connected 
toepassingen beginnen de mogelijkheden 
oneindig te worden. De auto staat niet meer op 
zichzelf. Er is een multichannel customer journey 
ontstaan waarbij een automobilist bereikt kan 
worden met informatie, suggesties, aanbiedingen  
en infotainment. Tijdens autonoom rijden gaat 
dit nog verder toenemen.

De RETAIL sector is drastisch veranderd als gevolg 
van digitale marketing en internetbestellingen. 
Connected en autonoom gaan leiden tot andere 
leveringsmodellen en bezorgtijden.

ROAD ASSISTANCE wordt proactiever. Er treedt 
een verschuiving op van road- naar home- en 
work assistance. De connected technologie 
maakt internationalisering mogelijk. 

De VERZEKERINGSBRANCHE moet op zoek naar nieuwe 
verdienmodellen als de deeleconomie en autonoom rijden  
doorzetten. De toename van transacties als gevolg 
van MaaS en CaaS (Mobility- en Car as a Service) biedt 
mogelijkheden voor BANKEN. Denk hierbij ook aan de 
financiering in verband met de overgang naar  
elektrisch rijden.

En uiteraard kunnen we de OVERHEID als sector niet 
overslaan. De impact op deze sector is enorm. Huizen 
moeten van het gas af. We moeten klimaatneutraal 
gaan rijden. Autonoom rijden en platooning van  
vrachtwagens moeten een bijdrage gaan leveren aan 
een beter milieu en een betere logistiek. Bezit wordt 
ontmoedigd. Flexibiliteit via MaaS aangemoedigd.  
OV, infrastructuur en openbare ruimte moeten opnieuw 
worden uitgevonden. Er komen hubs aan de randen van 
de steden. Nieuwe wet- en regelgeving moet worden 
ontwikkeld. En er zijn andere vormen van belastingen en 
beprijzing nodig.

Het gaat dus niet om één transitie, niet om één sector, 
niet om één kennisgebied, niet om één thema. In een 
periode van vele transities waarin ook nog eens veel  
met elkaar samenhangt, zijn we door alle sectoren heen 
bezig om nieuwe evenwichten te vinden. 

De combinatie wonen-werken-mobiliteit raakt 
steeds meer verweven met de wereld van energie.
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Kritische succesfactoren 
voor partnerships
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Ten eerste is het essentieel om overeenstemming  
te krijgen over de toekomstige ontwikkelingen. 
Wat wordt de brandstof van de toekomst? Elektrisch rijden, 
waterstof, groene diesels? Hoe maken we Mobility as a  
Service (MaaS) tot een succes? Is Car as a Service (CaaS) 
de komende decennia een beter alternatief dan MaaS? 
Wat wordt de impact van connected op het on-demand 
bestedingspatroon van een berijder? Welke andere – niet 
auto gerelateerde – diensten gaan hierdoor ontstaan? 

Een tweede kritische succesfactor is de combinatie van 
zelfreflectie en een analyse van de gewenste (markt)
positie. 
In welke markt of welk marktsegment ga je opereren? 
Ben je in staat om zelfstandig nieuwe markten te  
betreden? Beschik je over de juiste kennis en het 
gewenste netwerk? Bij het opzetten van een dienst-
verleningsstrategie moeten organisaties in toenemende 
mate een beroep doen op digitalisering. Partnerships zijn 
belangrijk om digitaliseringmogelijkheden te onderzoeken 
en te ontwikkelen met als doel nieuwe gezamenlijke 
klantwaarde te creëren.

De derde kritische succesfactor is het gericht kunnen 
inspelen op toekomstige marktkansen. 
Deze marktkansen worden bepaald op basis van nieuwe 
kennis en inzichten. De vraag in de mobiliteitsmarkt 
wordt breder dan wat traditionele partijen in de huidige 
situatie aanbieden.
Om de juiste producten en diensten te ontwikkelen  is er 
kennis van ontwikkelingen en mogelijkheden in andere 
branches nodig. Deze marktkennis van partners moet 
elkaar versterken. 

Een vierde kritische succesfactor is het realiseren van  
de noodzakelijke schaalgrootte voor nieuwe projecten.
In partnerships sta je er inhoudelijk en financieel niet 
alleen voor. Hierdoor kun je dus naast het realiseren van 
schaalgrootte ook de risico’s spreiden. Risicobeheersing 
is een belangrijke voorwaarde voor stabiliteit in  
transitieperioden.

Wat zijn nu de kritische succesfactoren 
voor geslaagde partnerships? 
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Bewegingen en verbindingen 
van de ANWB 

Als ANWB bewegen we ook mee met de 
transities en zoeken we verbindingen 
met partners. 
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Zo zijn we een samenwerking aangegaan met de 
TU Delft om de effecten van autonoom rijden in 
kaart te brengen. 

Internationaal gezien onderzoeken we met onze 
zusterorganisaties met welk digitaal platform 
we mobiliteitsdiensten grensoverschrijdend 
toegankelijk kunnen maken voor onze klanten.

Met KPN voeren we gesprekken om te onderzoeken 
op welke wijze we hun technologie kunnen 
gebruiken bij uitdagingen die wij in ons werk 
tegenkomen.

Ruimtevaartorganisatie ESA beschikt over een 
schat aan aardobservatiedata zoals gegevens 
over luchtverontreiniging, temperatuur en ruim-
telijke indeling. Samen onderzoeken we hoe we 
deze data kunnen gebruiken voor onze producten 
en diensten.

In de Mobiliteitsalliantie werken we samen  
met 25 mobiliteitspartners. De alliantie heeft  
een Deltaplan gepresenteerd voor een  
toekomstbestendig mobiliteitssysteem met  
een bijbehorende infrastructuur.

Cross-sectorale partnerships zijn de sleutel  
tot het verwerven van de kennis, capaciteit en 
afzetkanalen om de mobiliteitstransitie tot een 

succes te maken. Met partnerships kun je vernieuwingen 
en vooruitgang tot stand brengen waarin je in je eentje 
niet toe in staat bent. 

Binnen de ANWB richten we ons voortdurend op  
ontwikkelingen en veranderingen in de mobiliteitssector. 
In deze whitepaper hebben we laten zien dat de  
veranderingen door de hele sector heen plaatsvinden  
en elkaar beïnvloeden. 

Met vernieuwende inzichten en innovaties die ontstaan  
uit samenwerkingen leveren we een meerwaarde aan 
onze klanten en leden.

In onze volgende whitepaper beschrijven we de  
veranderingen in de sector pechhulp, ook wel  
aangeduid met Mobility assistance.

Ook bij de ANWB zelf zoeken we 
voortdurend de verbinding met  
maatschappelijke organisaties en  
zakelijke businesspartners. 
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