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Bewegen en 
Verbinden
Mobility Assistance
in het nieuwe 
ecosysteem van 
mobiliteit
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“ De ANWB investeert 
momenteel veel tijd, 
geld en kennis in 
nieuwe ontwikkelingen, 
producten en diensten.” 
p11
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“ Before everything else,  
getting ready is the secret of success”

“   Het geheim van succes is in eerste instantie:  
er klaar voor zijn!” 

Henry Ford Amerikaanse autoproducent en industrieel
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We beginnen deze derde whitepaper 
van ons drieluik ‘Bewegen en 
Verbinden’ met een uitspraak van 
een van de aartsvaders van de 
automobielindustrie: Henry Ford.

Hij was een visionair met veel doorzettingsvermogen en 
een enorme gedrevenheid. Henry Ford opereerde in een 
wereld waarin veel nieuw was en de onzekerheden groot. 
Dit is goed te vergelijken met het nieuwe ecosysteem van 
mobiliteit waarvan we nu aan de vooravond staan. 

ANWB Zakelijk is er klaar voor!

Willem Aal
Directeur ANWB Zakelijk

De huidige tijd is natuurlijk niet te vergelijken met die van Henry 
Ford. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Maar ook nu zullen we 
weer visie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid moeten tonen 
om de mobiliteitstransitie tot een succes te maken.

In het nieuwe ecosysteem van mobiliteit verandert ook de pechhulp 
mee. Zoals iedereen weet is dit van oudsher hét domein van de ANWB 
en de Wegenwacht. Wat gaat er in dit domein veranderen? En in welk 
tempo? 

In deze whitepaper beschrijven we een aantal scenario’s in relatie tot 
de pechhulpsector. Binnen deze scenario’s zien we tal van variabelen 
die nieuwe mogelijkheden bieden. En dus gaan we onszelf spiegelen 
aan de uitspraak van Henry Ford: Het geheim van succes is in eerste 
instantie: er klaar voor zijn! 

ANWB Zakelijk is met pechhulpdienstverlening klaar voor de mobili-
teitstransitie. Aan de hand van huidige en toekomstige ontwikkelin-
gen in de mobiliteitssector gaan we aantonen wat dit betekent. Dan 
wordt duidelijk waarom we nu nog spreken van pechhulp maar dat 
dit verschuift naar mobility assistance. De wereld verandert en de 
ANWB beweegt mee. 

Wij doen dagelijks ons best om de spreuk van Henry Ford in de 
praktijk te brengen. Voor onszelf, onze maatschappelijke partners  
én uiteraard onze zakelijke relaties.
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Productiecapaciteit

Fysieke veiligheid
Ontwikkeling micromobiliteit

Privacygevoeligheid

Wet- en regelgeving

Marktontwikkeling 
Haalbaarheid  

businessmodellen

Financiële stimulansen 
overheid

Verstedelijking

Vergrijzing

Ruimtelijke 
infrastructuur

Overheidsbeleid

Energiemanagement
Nieuwe toetreders

Netwerksnelheid

Beschikbaarheid  
(batterij)grondstoffen

Economische ontwikkeling

Technologische ontwikkelingen

Deeleconomie

Cybersecurity

Betaalbaarheid

Autonoom Connected
Elektrisch Deelvervoer

Van de grote trends – connected rijden, autonoom rijden, elektrisch rijden 
en deelvervoer – is nog niet duidelijk hoe deze zich gaan ontwikkelen. 
Dit hangt af van veel variabelen. Als één daarvan verandert, heeft dit 
gevolgen voor andere variabelen en uiteindelijk voor het hele ecosysteem.

Scenario’s: een samenspel van variabelen
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De toekomst van pechhulp 

Pechhulp is verbonden met de vervoersvraag 
en deze hangt weer samen met demografische 
en economische ontwikkelingen. In het nieuwe 
ecosysteem van mobiliteit komt daar een 
belangrijke factor bij, die van de digitale- en 
telematicaontwikkelingen. Hierdoor kan 
het aantal hulpverleningen veranderen en 
verminderen. Maar er zijn ook ontwikkelingen 
waardoor een verbreding van het werkveld 
optreedt. Wat zien we gebeuren?
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•  Er komen mobiele oplaadstations om uitval van 
bestaande oplaadplekken en capaciteitstekorten op te 
vangen.

•  De leasemarkt groeit en er komen meer nieuwe 
toetreders op het gebied van de deeleconomie als 
Felyx Scooters, Uber en MyWheels. Dit soort partijen 
houden zich traditioneel niet bezig met onderhoud en 
pechhulp. Zij concentreren zich op hun core business. 
Vlootmanagement (fleetization) krijgt hierdoor een 
nieuwe dimensie.

•  Nieuwe technologie in auto’s leidt tot nieuwe vormen 
van onderhoud en pech. Hoogspanning en nano-
technologie vereisen andere kennis en expertise voor 
onderhoud en pechhulp.

•  Autonoom rijden is niet immuun voor pech. Komt er 
alleen technologie in auto’s of ook sensoren in de weg, 
in vangrails en signalering boven de weg? Hoe gaan we 
defecten hieraan oplossen?

•  Uitval van vervoerssystemen kan enorme gevolgen 
krijgen. Wie gaat storingen daaraan oplossen? 
Internationaal wordt er gesproken over Service 
Interruption Insurance.

•  Drones en robots worden vaker ingezet om onderdelen 
en medicatie te bezorgen. Ook deze vervoermiddelen 
gaan kapot, raken verdwaald of blijven steken.

•  Er treedt een verschuiving op van mechanische naar 
elektronische pechhulp. Door de connected technologie 
gaan onderhoud én pechhulp meer op afstand plaats-
vinden. Pech kan op deze manier worden voorspeld 
waardoor de pechhulpdienstverlening een proactief 
karakter krijgt. Daarnaast gaat op afstand telefoon-
assistentie aan berijders plaatsvinden. Dit noemen we 
phonefix.

•  Alle modellen laten een grote groei zien van  
toekomstige vervoersbewegingen. Dit komt door:

 
 - kleinere, goedkopere elektrische auto’s
 -  micromobiliteit als scooters, e-bikes,  

speed pedelecs en elektrische steps
 - de deeleconomie
 - autonoom personenvervoer
 -  robots die in de binnensteden goederen  

gaan afleveren
 - het gebruik van drones en robots

Deze nieuwe vervoersbewegingen leiden tot nieuwe 
pechhulpvragen.

•  Om massaal elektrisch te kunnen rijden wordt de 
oplaadinfrastructuur verbreed naar thuis opladen 
en opladen op de werkplek. De nieuwe installaties 
moeten worden onderhouden en gerepareerd als dat 
noodzakelijk is. Pechhulp, ook wel roadside assistance 
genoemd, krijgt nieuwe dimensies: namelijk homeside 
en workside assistance.  
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Van Pechhulp naar  
Mobility Assistance



Mobility Assistance is meer dan alleen pechhulp. 
Natuurlijk blijven accu’s, batterijen en banden 
kapot gaan. Maar de digitale samenleving stelt 
veel meer eisen aan mobility assistance.
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Wie strandt met een defect dat niet op afstand kan 
worden verholpen, wil snel worden geholpen aan een 
taxiservice of vervangend vervoer terwijl de auto wordt 
gesleept naar een vertrouwenwekkende garage. Dit 
terwijl de leasemaatschappij via een track & trace app 
op de hoogte blijft van de voortgang van de reparatie. 
En heeft een berijder dringend medicijnen nodig, dan 
kunnen deze ter plekke worden afgeleverd door middel 
van een drone.

Klantvragen moeten worden gekoppeld aan snelheid, 
flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.
In-car services als parkeermogelijkheden, alternatieve 
vervoermogelijkheden, onderhoud en verzekeringen 
worden aangeboden via apps, dashboard of mobiele 
telefoon. Wie strandt, krijgt op z’n beeldscherm meteen 
de dichtstbijzijnde garage te zien met een indicatie van 
de tijd waarbinnen hulp wordt geboden.

In het verleden stond de hardware van de mobiliteit  
centraal bij de pechhulp. Bij mobility assistance verschuift 
het accent naar meer gepersonaliseerde diensten en 
adviezen waarin data een belangrijke rol spelen. Maar 
mensen  fysiek helpen blijft essentieel. 

Pechhulp blijft in de basis wat het is: mensen weer op weg 
helpen als ze gestrand zijn. Maar de mobiliteitstransitie 
zorgt ervoor dat pechhulp opschuift naar mobility 
assistance. Hulp wordt assistentie. Zorgeloos onderweg 
zijn vereist dat de mobility assistance goed geregeld is.
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ANWB Mobility Assistance 

Het nieuwe ecosysteem krijgt een 
grote impact op de dagelijkse praktijk. 
De ANWB ziet deze verschillende 
ontwikkelingen en speelt hier gericht 
op in.
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Met zusterorganisaties uit andere landen deelt 
de ANWB data om onderhoud en pechhulp 
zowel nationaal als internationaal effectief en 
klantgericht in te richten.

Voor het delen van pechdata en het leveren van 
services bouwt de ANWB verschillende digitale 
platforms. 

Met maatschappelijk organisaties werkt de 
ANWB aan nieuwe vervoerssystemen en het  
opzetten van hubs en hulpverlening aan de 
randen van stedelijke omgevingen.

Alle medewerkers van de Wegenwacht zijn 
gecertificeerd voor het werken met elektriciteit 
aan laadpalen en elektrische auto’s.

De ANWB Alarmcentrale biedt een unieke en 
vertrouwenwekkende 7 x 24 uurs dienstverlening 
in overleg met maatschappelijke en zakelijke 
relaties. Deze is gebaseerd op digitale intake 
en -communicatie én op effectief menselijk 
handelen. Onderdeel hiervan vormen veiligheids- 
toepassingen in auto’s als E-call (Emergency call) 
en B-call (Breakdown call).

Wegenwachten en medewerkers van de 
Alarmcentrale worden opgeleid om foto- en 
videoassistentie te leveren.

ANWB Medical Air Assistance verzorgt met de modernste 
helikopters traumazorg door de lucht en met drones 
kunnen medicijnen worden afgeleverd.

De sleepdienst Logicx – een dochterorganisatie van de 
ANWB – is uitgerust met een track & trace systeem 
om klanten realtime online inzage te geven over het 
verloop van pechhulp, het slepen van een voertuig en de 
reparatie.

Kijken we naar de stelling van Henry Ford –
Het geheim van succes is in eerste instantie: 
er klaar voor zijn! – dan is geen enkele partij in de sector 
al voor 100 procent klaar voor het nieuwe ecosysteem 
van mobiliteit. Daarvoor zijn de veranderingen te talrijk. 

We zijn wel klaar voor de mobiliteitstransitie: de over-
gangsfase die moet leiden tot het nieuwe ecosysteem. 
De ANWB investeert momenteel veel tijd, geld en kennis 
in nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten. We 
bewegen mee met de ontwikkelingen en verbinden ons 
met maatschappelijke partners en zakelijke relaties om 
straks - in de woorden van Henry Ford - klaar te zijn voor 
het nieuwe ecosysteem van mobiliteit.

De ANWB investeert momenteel veel tijd,  
geld en kennis in nieuwe ontwikkelingen, 
producten en diensten. 
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Meer informatie over de Mobiliteitsalliantie is  
te vinden op https://mobiliteitsalliantie.nl/

https://mobiliteitsalliantie.nl/

