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WELKE VERANDERINGEN GAAT U DE KOMENDE JAREN
MERKEN IN UW WERKPLAATS?
2040 lijkt nog ver weg, maar in grote lijnen kunnen we ons toch al voorstellen hoe de wereld er dan uitziet. Er zijn namelijk vijf
bepalende trends die zeker invloed gaan hebben op uw bedrijfswagenbedrijf en in het bijzonder op uw werkplaats:

A VERANDERENDE WETGEVING
Wetgeving speelt een stimulerende of remmende rol bij
nieuwe ontwikkelingen. Denk aan vrijheid van gebruik
en eigendom van data, het stimuleren van
alternatieve aandrijflijnen, infrastructurele
aanpassingen, wijzigingen in de apk,
maar ook de invoering van milieuzones.

B

ELEKTRISCHE VOERTUIGENTECHNOLOGIE

In het Nederlandse wagenpark zien we steeds meer
voertuigen aangedreven door een elektromotor, die
gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van
bijvoorbeeld chemische energie in accu’s of
brandstofcellen met waterstof. Deze technologie
heeft direct impact op uw bedrijf.

C

OVER THE AIR 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 bedrijf in de kern.

D

AUTONOOM RIJDEN (ADAS)

Afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen,
zullen bedrijfswagens in de toekomst deels of volkomen
zelfstandig kunnen rijden, op afgebakende trajecten of zelfs
in de steden. Hiervoor worden voertuigen steeds meer
uitgerust met nieuwe technieken
op het gebied van sensoren en software.
Dit heeft gevolgen voor uw werkplaats.

E

CAPACITY AS A SERVICE (CAAS)

Transport waar en wanneer je dat nodig hebt. Via een
app je gedeelde laadcapaciteit van aanbieders plannen,
boeken en betalen. In de toekomst ontstaan steeds meer
mobiliteitsplatforms die inspelen op de trend
van bezit naar gebruik. Dit gaat u zeker ook
merken in uw bedrijf.
					

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging zijn
ervan overtuigd dat deze trends bepalend zijn voor
de toekomst van uw bedrijfswagenbedrijf. Welke
invloed ze gaan uitoefenen, hebben we – samen met
bedrijfswagenbedrijven, importeurs, toeleveranciers
en de RDW – voor u in kaart gebracht in de uitgebreide
scenario-studie ‘De Werkplaats van de Toekomst’.

www.werkplaatsvandetoekomst.nl
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VEEL NIEUWE TOETREDERS
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Hoe uw werkplaats er in 2040 exact uit ziet,
hangt vooral af van twee belangrijke onzekere factoren:

In welke mate staan klanten open voor nieuwe
trends en ontwikkelingen?

LAGE KLANTACCEPTATIE

HOGE KLANTACCEPTATIE

Hoeveel nieuwe partijen betreden de markt met hun
diensten en/of producten?

Door deze onzekerheden met elkaar en met de vijf
zekere trends te combineren, ontstaan vier
toekomstscenario’s of werelden

DE MEESTRIBBELENDE WERELD

DE VEELEISENDE WERELD

WEINIG NIEUWE TOETREDERS

In z’n algemeenheid geldt: hoe hoger de klantacceptatie en hoe groter het aanbod van nieuwe toetreders,
hoe ingrijpender de veranderingen voor uw bedrijfswagenbedrijf.

HOE BEREIDT U ZICH
VOOR OP 2040?
Moet u drastisch investeren in EV-technologie?
Welke impact heeft de ‘connected vehicle’ – waarbij
informatie over zowel de bedrijfswagen als het rijgedrag
via internet gedeeld wordt – op uw bedrijfswagenbedrijf?
Hoe moet u uw werkplaats inrichten?
Wat vragen de veranderingen van uw
werkplaatspersoneel?
Op welke typen onderhoud kunt u zich het beste richten?
Allemaal vragen die u misschien niet à la minute kunt
beantwoorden, maar die wel essentieel zijn voor het
voortbestaan van uw bedrijf. De scenario-studie Werkplaats
van de Toekomst helpt u bij het vormgeven van uw toekomst.
Met heldere toekomstscenario’s en praktische tips, zodat u
vandaag weet wat u morgen moet doen.
Download het rapport vandaag nog op:
www.werkplaatsvandetoekomst.nl
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VANDAAG!

Verdiep u in de trends en scenario’s en bepaal uw koers. Want het
voorbereiden van uw bedrijfswagenbedrijf én uw medewerkers kost tijd.
Download daarom snel de scenario-studie Werkplaats van de Toekomst:

www.werkplaatsvandetoekomst.nl

