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Bewegen en 
Verbinden
Op weg naar een 
nieuw ecosysteem 
voor mobiliteit
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“ Het klassieke 
businessmodel van 
autofabrikanten 
en leveranciers 
zal nooit meer 
hetzelfde zijn.” 
p6
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“Een uitdagende toekomst. De komende decennia  
zullen we in de mobiliteitssector een aantal  
revolutionaire veranderingen gaan zien. Op diverse  
vlakken zal er veel worden gevraagd van onze 
creativiteit en ons innovatievermogen.” 
Frits van Bruggen     hoofddirecteur ANWB 
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Je las zojuist de woorden van  
Frits van Bruggen, hoofddirecteur  
van de ANWB, die hij uitsprak in  
het voorjaar van 2019 bij de aftrap  
van een innovatiebijeenkomst. 
Deze woorden sluiten aan bij de  
ontwikkelingen die we momenteel  
in de mobiliteitssector zien. 

Verstedelijking, klimaatverandering, technologie, kennisontwikkeling, veranderende  
consumentenwensen, nieuwe toetreders. De impact van deze ontwikkelingen op  
onze sector is groot. In veel publicaties wordt zelfs gesproken over ‘een ontwrichting  
van de mobiliteitssector’. 
 
Maar misschien kunnen we dat ook meteen relativeren. Met de opkomst van de  
massadigitalisering werd de televisie al snel door velen afgeschreven. Nu, zo’n 25  
tot 30 jaar later, is diezelfde televisie – uiteraard met aanpassingen – nog steeds  
een belangrijke dagelijkse nieuwsbron. 
 
Betekent dit dat we ontwikkelingen als, elektrisch en autonoom rijden en de  
opkomst van micromobiliteit dan niet serieus moeten nemen? Zeker niet.  
Deze – en andere – ontwikkelingen vormen de mobiliteit van de toekomst.  
Daarom is het nuttig om te analyseren wat ze teweegbrengen. 
 
Het is goed om te kijken naar de trends en het effect ervan. Waar staan we nu?  
Wat komt er op ons af? Waar staan we over 10, 20, 30 jaar? 
 
ANWB Zakelijk ziet de veranderingen maar gelooft in de kansen die hierdoor 
ontstaan.  Elke partij in de mobiliteitssector kan vanuit zijn eigen expertise de 
toekomst en de bijbehorende uitdagingen verkennen.  Zo gaan we deze 
mobiliteitstransitie met elkaar vormgeven.  Waarbij je kunt blijven rekenen 
op de ANWB dienstverlening die wij vandaag en in de toekomst bieden.  

Een uitdagende toekomst 

Willem Aal 
Directeur ANWB Zakelijk 
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Trends, trends en nog  
eens trends

De veranderingen die in de 
mobiliteitssector op ons afkomen 
zijn omvangrijk en liggen op veel 
terreinen. De oplossingen zullen 
veel van de sector vragen. Laten  
we eens inzoomen op een aantal 
van de trends.
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Technologisch

De belangrijkste technologische ontwikkelingen duiden 
we aan met ACES: Autonomous, Connected, Electric, 
Shared. Daarbij komen ontwikkelingen zoals ‘connected’ 
en digitalisering. En er zijn innovaties op het gebied van 
micro mobiliteit wat zorgt voor nieuwe type vervoers-
middelen in onze steden. De combinatie van digitale-  
en data ontwikkelingen aan de ene kant én technische 
innovaties aan de andere kant, zorgen voor nieuwe 
verhoudingen in de sector. Nieuwe partijen treden toe 
en voegen zich naast de bestaande aanbieders.

De auto is een belangrijke bron van data. Dit, in combinatie 
met de connected technologie, gaat leiden tot een 
verregaande integratie van diensten: trajectgerelateerde 
diensten als tanken, opladen en parkeren, maar ook 
deelvervoer in combinatie met flexibiliteit en mobility on 
demand (o.a. Uber, Car2Go). Daarnaast maakt big data 
personalisatie van producten en diensten mogelijk.

Economisch

De auto is niet langer alleen een product om van A naar 
B te komen. In de connected wereld wordt alles met alles 
verbonden. Tijdens het rijden worden straks services aan 
de man gebracht. De auto is een onderdeel geworden 
van het Internet of Things en gaat steeds vaker ingezet 
worden als een kanaal waarmee de klant kan worden 
bereikt. Het klassieke business model van autofabrikanten 
en leveranciers zal nooit meer hetzelfde zijn. In plaats 
van een product en aansluitend onderhoud, zullen in 
de toekomst allerlei diensten centraal staan. En die 
diensten staan niet meer op zich. 

Hoe gaat het mobiliteitslandschap van de toekomst eruit 
zien? Niemand die het op dit moment exact weet, maar  
de contouren beginnen zich zowel op maatschappelijk  
als economisch vlak steeds meer af te tekenen.

Maatschappelijk gezien wordt de roep om minder CO2-
uitstoot steeds groter. In oktober 2019 ondertekenden 
de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en de Vereniging 
van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) het 
Klimaatakkoord. Deze organisaties willen het totale 
wagenpark sneller verduurzamen en naast elektrische 
auto’s ook andere, schone en zuinige technieken aantrek-
kelijk maken voor de automobilist. Op economisch vlak 
zien we nieuwe toetreders zoals scooterverhuurbedrijven. 
Of ons eigen initiatief: de ANWB Mobiliteitskaart 
waarmee het voor MKB’ers onder meer mogelijk wordt 
om drempelloos te switchen van bijvoorbeeld OV naar 
deelauto’s of andere mobiliteitsproducten. 

Maatschappelijk 

De auto levert een grote bijdrage aan de maatschappelijke 
en economische ontwikkeling, aan de groei van welvaart 
en aan de sociale ontwikkeling van het individu.  
Maar de auto had – en heeft – ook een keerzijde.  
Er zijn zorgen ontstaan over de combinatie van  
overpopulatie, verstedelijking, klimaatverandering  
en verkeersslachtoffers. Daarom zijn we ons leef- reis-  
en werkgedrag aan het veranderen. Het moet zuiniger, 
efficiënter, sneller, veiliger en gezonder.
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Onlangs heeft de Mobiliteitsalliantie –  
een coalitie van 25 mobiliteit partners  
waar ANWB voorzitter van is – het 
Deltaplan 2030 aangeboden aan 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Het Deltaplan schetst de 
urgentie voor een nieuw, innovatief en 
geïntegreerd mobiliteitssysteem met  
een bijbehorende infrastructuur.

Goed bereikbaar … 
ook in 2030

*Meer informatie over de Mobiliteitsalliantie is te vinden op mobiliteitsalliantie.nl

http://mobiliteitsalliantie.nl


8

W
hi

te
pa

pe
r A

N
W

B 
Za

ke
lij

k 
ok

to
be

r 2
01

9

Om de groei van mobiliteit goed te organiseren moeten 
we anders en meer flexibel reizen. Hiervoor zijn mobiliteits- 
diensten nodig die een reis aantrekkelijker maken en het 
transport van goederen gemakkelijker. Onder meer 
Mobility as a Service (MaaS), Car as a Service (Caas) en 
Logistics as a Service (LaaS) maken dit mogelijk. 

Hubs aan randen van steden en in het landelijk gebied 
(voor personen en goederen) zijn noodzakelijke schakels 
om drempelloos te kunnen overstappen en reizen. In deze 
hubs van de toekomst parkeer je je auto, en vervolg je je 
reis met een andere vorm van mobiliteit zoals de tram 
of een deel-scooter. Aan het eind van de dag doe je hier 
een boodschap bij een supermarkt-to-go en haal je een 
online bestelling op uit een kluis, voordat je weer richting 
huis gaat.

Om dit soort naadloze klantreizen mogelijk te maken 
moeten dienstenleveranciers onderling data uitwisselen. 
Hiervoor moeten goede afspraken gemaakt worden 
rondom het delen van data. Dit nieuwe, flexibele systeem 
vraagt ook om een andere vorm van betalen voor 
mobiliteit: niet meer het huidige belastingsysteem  
met veel vaste kosten, maar betalen naar gebruik.

Volop kansen in onze sector dus! Het gaat erom, de  
juiste strategische keuzes te maken. Aan de voorkant: 
fabricage en levering. Aan de achterkant: aftersales 
onderhoud en diensten. Een computer op wielen biedt 
veel kansen om bestaande business te vernieuwen.

De auto staat in de toekomst niet meer op zichzelf, 
maar gaat te midden van andere vervoersmiddelen 
als rijdend platform deel uitmaken van een 
complexer en geïntegreerd systeem: huis, werkplek, 
oplaadinfrastructuur, productie en distributie van 
elektriciteit en persoonlijke wensen.

Van wie gaat de nieuwe wereld zijn?
We zien al nieuwe toetreders als Google, Uber 
en deelverhuurbedrijven. De connected wereld 
van het Internet of Things biedt via de auto een 
nieuw platform aan data-giganten, techbedrijven, 
telecommaatschappijen, deelvervoerbedrijven en 
financiële instellingen. 

Het anders organiseren 
van mobiliteit zal ook een 
gunstig effect hebben op 
klimaat- gezondheid- en 
leefbaarheidsdoelstellingen
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Door maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen en het economische  
vraag en aanbod, hebben 4 megatrends 
– connected technologie, elektrisch en 
autonoom rijden en deelvervoer – grote 
impact op de samenleving als geheel en  
de mobiliteitssector in het bijzonder.

 

Wie de winnaars en verliezers worden, zal in hoge mate 
afhankelijk zijn van de kennis, bereidheid, snelheid en 
accuraatheid waarmee er op de nieuwe ontwikkelingen 
wordt ingespeeld. Bedrijfs- en verdienmodellen worden 
anders ingericht . Organisaties die succesvolle 
partnerships weten te vormen en samen op zoek  
gaan naar innovaties, kunnen de marktleiders van  
de toekomst blijven of worden.

Een succesvol voorbeeld van innovatie en partnerships  
is Silicon Valley. Hier zitten digitale bedrijven bij elkaar 
en hebben zo de nieuwe digitale wereld vorm gegeven. 
Een “European Mobility Valley” zou voor mobiliteit een 
interessante optie kunnen zijn.

Maar om te kunnen innoveren, moet je wel weten 
hoe. Met andere woorden: je hebt kennis en expertise 
nodig van ontwikkelingen, technieken, vakgebieden 
en marktmogelijkheden. En daar komt een belangrijk 
component van mobiliteit van pas: verbinden. Want om 
je eigen product en je expertise te kunnen verbinden 
met nieuwe mogelijkheden, zul je jezelf en je eigen 
organisatie moeten verbinden met anderen.

Bewegen en verbinden

Een ‘European Mobility Valley’ zou voor mobiliteit 
een interessante optie kunnen zijn.
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Op weg naar  
een nieuw evenwicht 

De ANWB heeft al 135 jaar allerlei 
ontwikkelingen van mobiliteit 
meegemaakt. We zetten ons dagelijks 
in voor het maatschappelijk en 
economisch belang van bereikbaarheid.  
En we vinden het belangrijk dat de 
sector zich blijft ontwikkelen.
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Zo kunnen we tegenwoordig met data autopech 
voorspellen en weten we wanneer de accu aan 
vervanging toe is. 

Een ander voorbeeld is het klaarmaken van de 
Wegenwacht voor het repareren van elektrische 
auto’s. Werken met hoogspanning vereist 
andere vaardigheden dan sleutelen aan een 
verbrandingsmotor. Alle wegenwachten zijn 
inmiddels gecertificeerd om elektrische auto’s  
te repareren. 

De basiskennis van het werken met elektriciteit 
wordt nu ook toegepast in laadpaalreparatie. En we 
trainen ook pechhulporganisaties in andere landen. 
De ANWB ontwikkelt veel kennis die we delen met 
onze zusterclubs in andere Europese landen.

We zetten ons ook in voor de bereikbaarheid. Hubs 
aan de grenzen van de stad zijn niet van de ene op 
de andere dag gerealiseerd. De Mobiliteitsalliantie 
heeft hier een goede aanzet voor gegeven. Dit kon 
alleen maar doordat 25 verschillende partijen uit 
de sector zich met elkaar hebben verbonden om 
gezamenlijk ideeën in te brengen en uit te werken.

Zelf ontwikkelen en  
innoveren we ook.

Maar de urgentie is er ook naar.  
Als er niets gebeurt, slibt Nederland dicht. 

Alle initiatieven gezamenlijk onderstrepen dat de sector in 
beweging is en dat er behoefte en bereidheid is tot samen 
denken, samen ontwikkelen en samenwerken.

Financiën voor het aanpassen van de infrastructuur 
zullen dan achterblijven bij wat noodzakelijk is. 
Ondernemingen zullen marktaandeel verliezen doordat 
ze geen of onvoldoende noodzakelijke kennis hebben 
voor vernieuwingen. De arbeidsmarktontwikkeling zal 
dan achterblijven bij de technologische ontwikkelingen. 

Bewegen en verbinden. Beide elementen zijn 
noodzakelijk op de weg naar een nieuw ecosysteem  
voor mobiliteit. De sector als geheel moet mee 
bewegen met de maatschappelijke, technologische 
en economische ontwikkelingen. Deze bieden volop 
kansen voor alle partijen. Laten we proberen om 
afzonderlijke partijen met elkaar te verbinden. Om zo 
het nieuwe ecosysteem voor mobiliteit een moderne 
maatschappelijke en economische functie te geven. 
Geen enkele partij kan dit in z’n eentje.

Strategische partnerships zijn hierin essentieel.
Meer hierover lees je in ons andere white-paper: 
Bewegen en Verbinden - Partnerships.



A convincing case: The best of four worlds. 
Rabobank visie op connected cars, autonomous 
cars, car sharing en electric vehicles
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European Automotive Industry.
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Automotive. eMobility Trends 2019. Where eMobility has come 
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Bronnen
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Meer informatie over de Mobiliteitsalliantie is  
te vinden op https://mobiliteitsalliantie.nl/
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