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Werkplaats op Weg

Voorwoord
Het onderzoeksproject ‘Werkplaats op Weg’ (WoW) is geïnitieerd door de HAN-lectoraten LEAN & Worldclass
Performance en Automotive Research. Binnen deze lectoraten was men op zoek naar het antwoord op de vraag
vanuit de automotive branche “Hoe kan in een disruptieve tijd onderhoud en reparatie van auto’s toekomstbestendig
worden georganiseerd?”. Deze vraag is ingegeven vanuit gesprekken met diverse mkb-partners uit het werkveld. Het
project is voorgelegd aan het regieorgaan SiA1 voor een RAAK-mkb2 financiering. Dit verzoek is in september 2017
gehonoreerd. Daarna is de uitvoering van het project gestart.
Naast mkb-partners waren ook diverse opleidingsinstellingen, fabrikanten, leveranciers en adviseurs bereid om een
bijdrage te leveren aan het project. In totaal bestond het consortium (zie bijlage 1) rond WoW uit 14 bedrijven. In het
tweeëneenhalf jaar durende onderzoek zijn de partners regelmatig bij elkaar geweest om de voortgang te bespreken.
Inmiddels is de eindstreep behaald. We kunnen terugkijken op een leerzaam, interessant, nuttig en informatief onderzoek. Het onderzoek mag zich, ook binnen de branche, verheugen op veel belangstelling. In diverse vakbladen3
zijn artikelen verschenen en het onderzoek is ook op meerdere plaatsen gepresenteerd4 voor een divers publiek van
automotive ondernemers, medewerkers, studenten, journalisten en adviseurs.
Wij wensen u veel leesplezier met dit naslagwerk van het onderzoeksproject.
Namens het onderzoeksteam,
Nina Veders (projectleider), Jarek Keiren en Arno van der Steen
Onderzoeksgroep:
HAN Academie Engineering en Automotive
Lectoraat LEAN & Worldclass performance
Lectoraat Automotive Research
Datum: maart 2020

1 Het Nationaal Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)
2 De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van
kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
3 Aftersales Magazine: 4 artikelen / Auto & Motor Techniek (AMT): 1 artikel
4 Eindpresentatie 28 januari 2020 bij Autobedrijf Van Leeuwen / presentaties AMT-Live 11, 12, 13 februari 2020
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Managementsamenvatting
In september 2017 zijn de lectoraten LEAN & Worldclass Performance en Automotive Research van de HAN
University of Applied Science, met een consortium van (mkb) branchepartners, gestart met het onderzoeksproject
‘Werkplaats op Weg’. Het project is de zoektocht naar het antwoord op de vraag naar de beste manier om reparatie
en onderhoud van personenauto’s in de toekomst effectief en efficiënt te organiseren.
Dit project werd gefinancierd door Regio-orgaan SiA door middel van de RAAK-mkb regeling en met cofinanciering
van de consortiumpartners.
Het onderzoek was opgedeeld in vijf werkpakketten. Elk werkpakket stond onder leiding van één van de consortiumpartners. Overige consortiumpartners verleenden hun medewerking.
De projectleiding was in handen van de HAN.
Aan de hand van o.a. werksessies, deskresearch, focusgroepen, praktijkproeven, interviews, casestudies en studentprojecten zijn:
- de bestaande branchesituatie in kaart gebracht,
- drivers voor veranderingen voor de branche tot 2030 vastgesteld,
- met gebruik van Formatieve Scenario Analyse (FSA) als leidraad een zestal bedrijfstypes bepaald,
- een tool gebouwd waarmee ondernemers in de autobranche een indicatie krijgen van de beste strategische
bedrijfskeuze voor de toekomst,
- tussentijdse resutaten gevalideerd bij consortiumpartners.
Tenslotte zijn de resultaten van het project vertaald naar een visuele weergave, diverse presentaties, een onderzoeksrapport en een naslagwerk voor de autobranche. De diverse publicaties zijn te vinden op de website
www.werkplaatsopweg.nl.

Huidige situatie en verwachtingen
Op basis van beschikbare branche-informatie is de omvang van het bestaande wagenpark en de samenstelling naar
aandrijflijn/brandstofsoort vastgesteld.
Voor de ontwikkeling van het wagenpark en de aandrijflijnen is gebruik gemaakt van onderzoek door brancheorganisaties en inschattingen uit gesprekken met consortiumpartners. Belangrijke leidraad voor de basis bleek de
consistente samenhang van de bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het aantal personenauto’s in Nederland. Het
verwachte wagenpark in 2030 bestaat uit 9,6 miljoen stuks.
Nederland kent in 2020 circa 61.000 automonteurs en ruim 28.000 bedrijven die zijn ingeschreven met als activiteit
‘onderhoud en reparatie van personenauto’s’.
Een inschatting voor de totale urenconsumptie in 2030 is gemaakt op basis van de samenstelling en de verwachte
afname van de voertuigconsumptie per soort aandrijflijn. Deze urenconsumptie daalt van ca. 51 miljoen uur in 2020
naar ca. 33 miljoen uur in 2030.
Voor dit aantal uren is in 2020 behoefte aan ongeveer 34.000 automonteurs en bijna 5700 werkplaatsen. Dit geldt bij
een gemiddelde inzet van 1500 productieve uren per monteur en zes monteurs per werkplaats. Deze behoefte daalt
in 2030 naar ongeveer 22.000 automonteur en nog slechts 3650 werkplaatsen. Hierbij is uitgegaan van bovenstaande cijfers en gemiddelden.
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CASE
Uit het onderzoek komt naar voren dat de branche in de komende tien jaar sterk beïnvloed gaat worden door vier
ontwikkelingen. Deze zijn samen te vatten in de term CASE (Connectiviteit, Autonoom rijden, Samen rijden, Elektrificatie). Kenmerk van deze ontwikkelingen is dat ze veelal buiten de autobranche zijn ontstaan. Ook hebben de ontwikkelingen een sterke disruptieve werking op bestaande voertuigtechnologie, procestechnologie en/of klantgedrag.
De vier ontwikkelingen komen zowel separaat als gecombineerd voor. Hierdoor kunnen ze elkaar nog verder versterken. De juiste inschatting van de mate waarin een (potentiële) werkplaats met de vier ontwikkelingen te maken
krijgen, is in het project omgezet naar een keuzetool. Deze is via de website www.werkplaatsopweg.nl beschikbaar
gesteld.

Zes bedrijfstypes
Met Formatieve Scenario Analyse als leidraad definieert het onderzoek een zestal bedrijfstypes. Deze moeten door
de lezer gezien worden als ‘basisvormen’, die, al dan niet met elkaar gecombineerd, naar de praktijksituatie vertaald
kunnen worden. Deze zes bedrijfstypes kennen zeven vormen.
- Zero Change: geen verandering, werkplaats/magazijn/receptie, alle werkzaamheden, niveau 1-4, brandstofmotoren, brede kennis, hoge kosten
- Eenvoud is King – eenvoud dus veel: specialist, eenvoudig werk, laag tarief, grote hoeveelheden, niveau 2/3,
bepaalde kennis, lage kosten, banden etc.
- Eenvoud is King – ingewikkeld dus weinig: specialist, moeilijk werk, hoog tarief, kleine hoeveelheden, niveau 4+,
veel analyse, specifieke kennis, bijscholing
- DigiDigiDigi: digitaal werken, connected, Over-the-Air, pay-per-view, updates, digitale diagnose, gesloten systeem, binding met auto, hoog kennisniveau, hoge kosten
- Voruut op Weg: mobiele werkplaats, voorrijkosten, mobile werkplaats, goede afspraken, brede kennis, contactuele eigenschappen, routeplanning, pop-up werkplaats
- Service, that’s it: wagenparkbeheer, MaaS, van-bezit-naar-gebruik, wagenparkbeheer, contractafspraken, deelauto’s, leasemaatschappij
- United we stand: online marktplaats, gezamenlijk aanbod, online, ontzorgen, lage klantentrouw, reviews, samenwerking, prijsvergelijking, multi vendor
De resultaten van het onderzoek zijn hopelijk voor ondernemers van auto-onderhoud- en reparatiebedrijven aanleiding om een analyse van hun omgeving en de ontwikkelingen te maken. Hierbij moet gekeken worden naar de mate
waarin leveranciers (aanbod), afnemers (vraag), collega’s (concurrentie), providers (substituten) en het bedrijf zelf te
maken krijgen met de vier disruptieve CASE-ontwikkelingen.
Met deze analyse kan de tool op www.werkplaatsopweg.nl worden ingevuld. De uitkomst van de tool geeft een
indicatie van de richting waarin een bedrijf, dat geconfronteerd wordt met bepaalde CASE-ontwikkelingen, haar
strategische beleidsvisie kan gaan focussen. De tool is zeker geen exacte wetenschap en de uitkomst van de tool is
indicatief. Het verdient altijd aanbeveling om op basis van de uitkomsten nader uit te zoeken wat in de eigen specifieke situatie nodig is.
In samenwerking met het Europese project ‘LEAN4.0’1 van het Lectoraat LEAN & Worldclass Performance is
een speciale LEAN4.0-tool ontwikkeld en uitgetest bij een autobedrijf. Implementatie van technologische ‘industry 4.0’ in werkplaatsen is een belangrijk element in de ontwikkeling van autobedrijven. Op de website
www.werkplaatsopweg.nl is de LEAN4.0 zelf-scan tool voor autobedrijven te vinden.

1 LEAN4.0: in dit meerjarige internationale Erasmus+-project wordt onderzocht hoe Smart-technologieën het beste kunnen worden toegepast en hoe deze
technologieën binnen Lean en productie verbeterconcepten passen.
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1. Inleiding
In september 2017 zijn de lectoraten LEAN & World Class Performance en Automotive Research van HAN University of Applied Sciences gestart met de uitvoering van het ‘Werkplaats op Weg’. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt
door SiA via de RAAK-MKB regeling1.
Onderzoekers, projectpartners, docenten en studenten (HAN en ROC Aventus) hebben hierbij tweeëneenhalf jaar
gewerkt aan het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag:

“Op welke wijze zal onderhoud en reparatie van auto’s
in de toekomst effectief en efficiënt georganiseerd
kunnen worden?”
Deze verkorte samenvatting van het onderzoek tracht een goed beeld te geven van het uitdagende, complexe en
interessante onderzoeksproject.
NB: het onderzoek richt zich dus expliciet niet op de verkoop van auto’s of onderdelen. Deze twee afdelingen zijn
alleen onderzocht als het invloed heeft op de werkzaamheden in de werkplaats.

1.1 Aanleiding
De werkplaats van de toekomst zal niet meer lijken op de werkplaats zoals we ze nu kennen waar onderhoud en reparatie aan auto’s wordt uitgevoerd. Dit komt door verschillende veranderingen zoals: nieuwe technologie, zorg voor
het milieu, een andere toekomstvisie op mobiliteit en ook bijvoorbeeld een andere status rondom autobezit.
Deze veranderingen leiden tot een grote mate van onzekerheid bij MKB-ondernemers. De vraag is hoe de voertuigontwikkelingen voor de toekomst de werkplaatsen zullen beïnvloeden. Daarnaast wil men weten wat het effect
op de onderhoudsvraag zal zijn. Eerdere onderzoeken hebben inzichten opgeleverd over de rol die bepaalde
voertuigontwikkelingen gaan spelen. Zij boden echter voor de ondernemers nog geen handvatten of en hoe zij hun
onderhoudsprocessen kunnen veranderen. Ook was onduidelijk welke kansen deze veranderingen bieden en welke
kennisontwikkeling noodzakelijk is om in deze veranderende wereld te kunnen blijven bestaan.
Het onderzoek ‘Werkplaats op Weg’ is uitgevoerd om inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de veranderende
onderhoudsvraag. Dit inzicht is vervolgens vertaald naar de inrichting en de bemensing van de werkplaats van de
toekomst. Niet alleen beantwoordt het onderzoek de vraag hoe werkplaatsen kunnen worden ingericht, maar ook
hoe werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en georganiseerd.
De resultaten van het onderzoek zijn voor het MKB, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties van belang om
strategische, tactische en operationele keuzes voor de toekomst te maken.

1.2 Achtergrond
In het vooronderzoek in 2017 zijn de drie belangrijkste drivers voor verandering vastgesteld. Deze zijn van invloed
zijn op de werkplaats van de toekomst; de ‘Werkplaats op Weg’. Van deze drivers zijn twee technologisch van aard

1 www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
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en één specifiek gericht op de eindgebruiker. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is dan ook steeds onderscheid
gemaakt naar: voertuigtechnologie, procestechnologie en klantwensen- en eisen.
Veranderingen in voertuigtechnologie.
In de voertuigtechnologie is vooral het gebruik van informatietechnologie om systemen in het voertuig aan te sturen,
te monitoren en te beheersen toegenomen. Een tweede verandering is een toename van comfort en veiligheid gerelateerde systemen. Deze zogenaamde ADAS2, zijn een significante verandering die aantoonbaar invloed heeft op
onderhoud en reparatie van het voertuig.
Fleetmanagement-technologie en communicatietechnologie verbinden de auto met allerlei aanbieders van diensten
en producten. Een derde verandering in de voertuigtechnologie is de aandrijflijn. Het meest kenmerkende hiervan is
de groei van het aantal elektrisch aangedreven voertuigen. Verandering in de voertuigtechnologie is te splitsen in:
- on board technologie (inclusief data managementtechnologie),
- besturingstechnologie en
- aandrijftechnologie.
In vooronderzoek3 is vastgesteld dat (allround) technici in de autobranche kennis moeten hebben van alle systemen
in het voertuig. Een belangrijke verschuiving in voertuigsystemen wordt veroorzaakt door de explosieve groei van
elektronische en digitale informatie systemen. Hier zal de voertuigtechnicus ook kennis van moeten hebben. Verder
is vastgesteld dat mechanische kennis binnen de branche ruimschoots aanwezig is. Kennis van elektronica is beperkt aanwezig, terwijl kennis van specifiek ICT-systemen vrijwel afwezig is4.
Veranderingen in procestechnologie.
Ten aanzien van de veranderingen in procestechnologie is in het vooronderzoek vastgesteld dat het hierbij vooral
gaat over het ontstaan van procestechnologieën die samenhangen met het begrip Smart Industry5. Dit betreft dan
het gebruik van big data6, Virtual Reality7 (VR), Augmented Reality8 (AR) en Internet of Things9 (IoT). De veranderingen zijn te verdelen in: voertuigdata, AR/VR en organiseren van service en onderhoud.
De wijze waarop data uit voertuigen in de toekomst te gebruiken zijn voor de optimalisatie van het onderhoudsproces gaat een grote rol spelen. Met data uit voertuigen zijn op afstand diagnoses te stellen. Ook kunnen automatische
meldingen voor onderhoud worden gegenereerd. Wellicht kunnen zelfs corrigerende handelingen worden uitgevoerd.
AR/VR zou de uitvoering van onderhoud met ondersteuning op afstand mogelijk kunnen maken. Niet zozeer de
kennis van de monteur is dan van belang om onderhoud of reparaties te kunnen uitvoeren, maar de beschikbaarheid
en de ervaring om te werken met AR/VR toepassingen staan dan centraal.
Veranderingen in klantgedrag.
Een verschuiving van bezit naar gebruik is een trend die langzaam, maar gestaag plaatsvindt10. Deze verschuiving is
van privébezit naar georganiseerd/ beroepsmatig bezit11/12.

2 ADAS = Advanced Driver Assistance System
3 Zie ’State of the Art’ studies over de autobranche van HTSM (2016), TNO (2016), CapGemini (2011) en KPMG (2016)
4 Innovam, Werkplaats van de Toekomst, december 2018
5 Smart Industry of Industry 4.0: automatisering en gegevensuitwisseling gebruikt bij fabricagetechnieken
6 big data: een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasesystemen te verwerken
7 VR: computersimulatie om een gebruiker via diverse zintuigen iets te laten ervaren
8 AR: live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan een computer elementen toevoegt
9 IoT: ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen via het netwerk gegevens uitwisselen
10 Rabobank, A convincing case, oktober 2016
11 Morgan Stanley, Shared mobility on the road of the future, juni 2016 en
Morgan Stanley, Ride sharing’s big role in electric car adaptation, oktober 2019
12 Arthur Little, The future of automotive mobility, maart 2017
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Ook deze verandering heeft grote gevolgen voor de organisatie van service en onderhoud.
De verschuiving van bezit naar gebruik van voertuigen veroorzaakt een groei van professioneel eigenaarschap (bv.
auto op afroep zoals Greenwheels13, Uber14, Amber15 etc. of huurauto’s). Deze verschuiving leidt tot een flexibeler
behoefte aan mogelijkheden voor service.
Miles Traveled & Shared Miles Forecasts for Major regions
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Figuur 1: verwachtingen autodelen wereldwijd, Morgan Stanley juni 2016

Indien deze ontwikkeling zich voortzet, wie is dan de klant voor wie onderhoud wordt uitgevoerd? Hoe veranderen de
eisen die gesteld worden aan het onderhoud van het voertuig?
Zowel de klant als fleetowner, als ook de individuele bezitter van een voertuig stelt veranderende eisen aan de tijd en
locatie van onderhoud en reparatie. Deze verandering in klantgedrag biedt kansen voor het onderhoud op locatie.

1.3 Werkwijze
Voor de uitvoering van het onderzoek is een onderzoeksopzet vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt in vijf
opeenvolgende werkpakketten, namelijk:
1. Toekomstverkenning
2. Scenario opstellen
3. De werkplaats(en) van de toekomst
4. Pilot testen en proof of concept
5. Disseminatie16

13 Greenwheels (1995) is de grootste particuliere en zakelijke autodeler van Nederland
14 Uber (2009) onderneming die bemiddelt tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer
15 Amber (2016), aanbieder van elektrische deelauto’s voor zakelijk gebruik
16 Disseminatie: elke vorm van bekendmaking/verspreiding van de resultaten van onderzoek via o.a. publicatie, presentatie, artikelen of het opnemen in
lesmateriaal
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Figuur 2: Samenhang tussen de werkpakketten

Een werkpakket is een samenhangend geheel van activiteiten die de invulling van een complete fase van het project
omvat. Eén van de leden van de stuurgroep was telkens verantwoordelijk voor de uitvoering van een werkpakket. De
uitkomsten van eerdere werkpakketten zijn telkens gebruikt om de activiteiten van latere werkpakketten vorm te geven. De werkpakketten waren in principe volgtijdelijk, maar konden deels ook parallel in tijd lopen. Het delen van de
resultaten van het onderzoek is in het beginstadium van het onderzoek al gestart. In vakmedia zijn diverse artikelen17
gepubliceerd. Bij één van de consortiumpartners zijn de eindresultaten gepresenteerd. Ook zijn op de vakbeurs AMT
Live18 de eindresultaten gepresenteerd.
Binnen werkpakketten waren verschillende taken gedefinieerd. Deze moesten elk één of meer resultaten opleveren.
Ook waren aan de werkpakketten consortiumpartners gekoppeld die bij de uitvoering waren betrokken.
Bij de opzet is Formatieve Scenario Analyse (FSA)19 als leidraad gebruikt om de structuur aan te brengen. Bij FSA
wordt ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd. In de FSA is met stakeholders gezocht naar de knoppen waaraan autobedrijven kunnen draaien voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige werkplaats.
FSA bestaat uit negen stappen:
1. Case en doeldefinitie
2. Vaststellen van systeemeigenschappen
3. Bepalen van invloedsvariabelen
4. Ontwikkeling van invloedsvariabelen
17 Aftersales Magazine: ‘Komt de klant straks nog naar de werkplaats?’ juli 2019 en ‘Werk maken van de werkplaats’ december 2019
18 AMT Live: ‘HAN Automotive onderzoekt hoe jouw werkplaats er in 2030 écht uit ziet’, februari 2020
19 Scholz & Tietje, 2002
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5.
6.
7.
8.
9.

Vaststellen relaties en afhankelijkheden tussen de invloedsvariabelen
Vaststellen van het onderliggende afhankelijkheidssysteem van invloedsvariabelen
Scenario constructie
Consistentie analyse & scenario selectie
Scenario interpretatie

Bij het uitwerken van de FSA is intensief samengewerkt met de consortiumpartners. Daarnaast zijn externe ontwikkelingen, zoals wetgeving en trends, door de onderzoekers in kaart gebracht.
De eerste twee stappen zijn opgepakt door de HAN Lectoraten in samenwerking met Innovam en ROC Aventus. In
stappen 3 t/m 6 hebben stakeholders van buiten de automotive belangrijke input geleverd. Bij de laatste stappen zijn
ondernemers van autobedrijven intensief betrokken.

1.4 Onderzoeksgroep
De HAN-lectoraten LEAN & World Class Performance en Automotive Research20 hebben dit onderzoek gezamenlijk
uitgevoerd. Naast de betrokken lectoren, Jannes Slomp (WCP) en Frans Tillema (Smart Mobility), is het onderzoek
gecoördineerd door projectleiders van beide lectoraten, waarbij de finale uitvoering van het onderzoek onder leiding
stond van Nina Veders.
De oorspronkelijke planning en de samenstelling van het WoW-consortium bij de start van het project zijn opgenomen in de bijlage 2.

20 Sinds 1 januari 2020 maken beide lectoraten deel uit van de HAN Academie Enginering en Automotive
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2. Huidige situatie en verwachtingen
Het project is opgezet om een beeld te krijgen van de mogelijkheden die ondernemers hebben om in de toekomst
te kunnen blijven bestaan. Zoals de eerdergenoemde vraag van de mkb-ondernemers al aangaf: “Hoe kan in een
disruptieve tijd onderhoud en reparatie van auto’s toekomstbestendig worden georganiseerd?”
Voordat een antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het werk in de werkplaats er in de toekomst uitziet, is het
zinvol om eerst de huidige stand van zaken in de branche in beeld te brengen. Door het raadplegen van diverse
bronnen is een beeld geschetst van het aantal actieve bedrijven in Nederland die zich bezig houden met onderhoud
en reparatie van auto’s. De cijfers lopen uiteen van 53001 (BOVAG) tot 28.0002 (CBS) bedrijven. Binnen dit laatste
getal zijn ruim 21.000 bedrijven3 opgenomen waar slechts één of twee personen werkzaam zijn. BOVAG gaat bij de
berekening uitsluitend uit van haar eigen leden, terwijl onderhoud en reparatie van voertuigen door veel meer bedrijven wordt gedaan, waaronder ca. 1000 fastfit4 bedrijven.
Kleine universele werkplaatsen richten zich over het algemeen meer op onderhoud en reparatie van oudere auto’s.
Deze auto’s hebben een hogere urenconsumptie5 dan nieuwe(re) auto’s. Een deel van deze kleine bedrijven is geen
lid van een brancheorganisatie. Zij worden vaak niet meegeteld bij de officiële cijfers. Zij hebben wel een inschrijving
in de Kamers van Koophandel. In de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden deze bedrijven
wel meegeteld.
Naast het aantal werkplaatsen is het aantal auto’s in het huidige en toekomstige wagenpark van belang voor de
inschatting van het effect op de werkplaats van de toekomst. Voor de berekening is gekeken naar de ontwikkeling
van het wagenpark in het verleden en is een vertaling gemaakt naar de toekomst.

2.1 Wagenpark
Het aantal personenauto’s en de bevolking vertoont een duidelijke samenhang. Gemiddeld blijkt in Nederland één
personenauto beschikbaar te zijn op elke twee inwoners. Deze verhouding is de afgelopen decennia gegroeid van
net geen 1-op-2 naar net iets meer dan 1-op-2. Uitgaande van deze verhouding is het wagenpark voor de komende
tien jaar geschat op basis van de verwachte groeicijfers van de Nederlandse bevolking volgens het CBS.
Bij deze berekening is doelbewust geen rekening gehouden met onzekere externe factoren. Onder deze factoren
vallen wijzigingen in wetgeving of een extreme toename van gedeeld autobezit. De mogelijke ontwikkelingen van
dit soort factoren is wel meegenomen in de opzet van toekomstbestendige werkplaatsen, maar niet in het aantal
benodigde bedrijven. Het is onmogelijk hiervan een reële inschatting voor deze factoren te maken en/of deze te
voorspellen.
Uit de berekeningen in deze paragraaf blijkt dat de ontwikkelingen, waar de branche mee te maken krijgt, al een
groot effect hebben op het aantal werkplaatsen, het aantal medewerkers en het benodigde kennisniveau van medewerkers.

1 BOVAG: 5290 leden in 2019, waarvan 2002 dealers, dit is exclusief fastfit bedrijven
2 CBS: 27.870 bedrijven ingeschreven met de kenmerken 4511 (handel en reparatie personenauto’s) en 4520 gespecialiseerde autoreparatiebedrijven,
januari 2020
3 CBS Statline, overzicht Bedrijfstak G, Autohandel en –reparatie, januari 2020
4 Onder fastfit bedrijven worden ook alle glasreparatie-, banden- en snelservicebedrijven gerekend. Het aantal hiervan is door VACO geschat op ca. 1000
bedrijven.
5 Urenconsumptie: brancheterm voor het aantal uren onderhoud en reparatie per auto per jaar
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Indien deze ontwikkelingen door de hiervoor genoemde onzekere externe factoren nog verder versterkt worden,
zullen de berekende effecten alleen maar nog groter worden.
In onderstaande grafiek zien we een verwachte groei van het wagenpark, zonder externe invloeden, naar ca. 9,6
miljoen personenauto’s in 2030.
Verhouding bevolking / wagenpark
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Grafiek 1: Verhouding bevolking / wagenpark, bron: CBS (2009-2019), extrapolatie 2020 e.v. HAN

2.2 Brandstof en aandrijflijn
Naast de totale cijfers van het wagenpark is het van belang om te kijken naar de samenstelling naar aandrijflijnen
c.q. brandstofsoorten.
Uit diverse onderzoeken komen verschillende beelden naar voren voor deze samenstelling. Voor dit onderzoek hebben wij voor elektrische voertuigen (EV) de schattingen overgenomen van het gangbare scenario van VMS | Insight
in het BOVAG-onderzoek ‘Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het aftersales businessmodel’
uit maart 20186. Voor andere brandstoffen zijn de ontwikkelingen in het afgelopen decennium doorberekend.

6 Scenario conform algemene verwachting OEM’s en opinieleiders. Meest realistisch: Full EV in 2025: 5% van het park, in 2030: 18% van het park.
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Wagenpark Nederland naar brandstof
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Grafiek 2: Wagenpark Nederland naar brandstof, gebaseerd op bron: BOVAG, Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het
aftersales businessmodel, VMS | Insight maart 2018

In deze opzet zien we al verschuivingen in de samenstelling van het wagenpark naar alternatieve brandstofsoorten.
Echter deze veranderingen lijken klein. Indien we naar dezelfde cijfers kijken, maar hierbij even de personenauto’s
op benzine buiten beschouwing laten, zien we pas werkelijk hoe groot het effect van de groei van EV en de afname
van dieselauto’s is.
Wagenpark Nederland naar brandstof excl. benzine

Diesel
LPG
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2025

2030

EV
hybride
overrig

Grafiek 3: Wagenpark Nederland naar brandstof excl. benzine, gebaseerd op bron: BOVAG, Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)
auto op het aftersales businessmodel, VMS | Insight maart 2018

2.3 Onderhoud en reparatie
De derde factor, na wagenparkomvang en wagenparksamenstelling, is de urenconsumptie. Het verkrijgen van cijfers
hiervoor uit objectieve bronnen blijkt moeilijk. De berekening is gebaseerd op aannames die zijn voorgelegd aan
diverse projectpartners. De urenconsumptie is in de afgelopen dertig jaar van ruim tien uur per jaar voor een nieuwe
benzineauto in 1990, teruggelopen naar ongeveer tweeëneenhalf uur voor een nieuw geleverde benzineauto in
2020. Met een gemiddelde levensduur van auto’s van circa 18 jaar7 zal een conservatieve inschatting van de huidige
gemiddelde urenconsumptie er als volgt uit zien:

7 Berekening: rijdend wagenpark / (nieuwverkopen + import) per jaar = 8,5 miljoen / 475.000 = 17,89 jaar

20

| Academie Engineering
| en Automotive

binnenwerk HAN_v3.indd 20

11-05-20 11:25

Werkplaats op Weg

Geschatte gemiddelde urenconsumptie
(per voertuigtype, gehele wagenpark, alle leeftijden)
2020

2025

2030

benzine

6

5

4

diesel

6

5

4

LPG

6

5

4

EV

3

2,5

2

hybride

4,5

3

3

overig

5

4

3

Tabel 1: Urenconsumptie naar brandstof, conservatieve inschatting o.b.v. partnergesprekken

De urenconsumptie van hybride auto’s blijkt, voornamelijk door de langere onderhoudsintervallen8, op ongeveer 75%
te liggen van die van verbrandingsmotoren. De intervallen voor volledig elektrische auto’s zijn weer groter dan die
van hybride auto’s. Hierdoor is de urenconsumptie nog maar circa 50%. Bij gebrek aan objectieve branchecijfers, is
de gemiddelde urenconsumptie geschat op basis van gesprekken met de projectpartners.
Door de cijfers van het verwachte wagenpark naar brandstof te vermenigvuldigen met de verwachte urenconsumptie
per voertuigtype, ontstaat een totaalbeeld van de jaarlijkse urenconsumptie van het complete Nederlandse wagenpark.

Totale urenconsumptie per voertuigtype
2030
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40

50

Miljoenen uren per jaar
Grafiek 4: Totale urenconsumptie naar brandstof o.b.v. berekening HAN-AR

8 Onderhoudsinterval: het kilometrage tussen twee onderhoudsbeurten. In de jaren 80 was dit voor benzineauto’s eens in de 5000 km, op dit moment
eens in de 15.000 – 30.000 km. Voor hybride auto’s zijn intervallen van 40.000 km acceptabel, terwijl bij EV in sommige gevallen sprake is van 80.000
km.
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2.4 Medewerkers en werkplaatsen
Om het aantal benodigde autotechnici uit te rekenen, is uitgegaan van een gemiddeld aantal van 1500 productieve
uren9 per werknemer. Deze cijfers betekenen dat al het reparatie- en onderhoudswerk aan personenauto’s in Nederland op dit moment uitgevoerd zou kunnen worden met 34.045 FTE10 autotechnici. Op dit moment zijn in Nederland
61.000 automonteurs11 werkzaam.
Aangezien werkplaatsen verschillend van grootte zijn, is voor de berekening van het aantal werkplaatsen uitgegaan
van een gemiddelde werkplaats van zes autotechnici12. Daarnaast zullen nog receptionisten, leidinggevenden, magazijnmedewerkers en dergelijke nodig zijn. Deze medewerkers zijn hierbij niet meegerekend.
Bij deze gemiddelde bedrijfsgrootte zouden in Nederland in 2020 maar 5674 (gemiddelde) autoreparatiebedrijven
nodig zijn. Zoals eerder aangegeven kent ons land bijna 28.000 bedrijven die zich bezighouden met onderhoud en
reparatie van personenauto’s.
Aantal medewerkers / werkplaatsen
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Werkplaatsen

~29000
30000

~22000

25000

20000

15000

10000

5674

~4800

~3650

5000

0
2020

2025

2030

Grafiek 5: Aantal medewerkers / werkplaatsen o.b.v. berekening HAN-AR

Uit deze analyse van de huidige situatie en de prognoses voor de komende tien jaar mag duidelijk zijn dat de branche geconfronteerd zal gaan worden met grote veranderingen. Welke veranderingen zijn dat dan? Op welke wijze
kan de werkplaats van de toekomst zijn hoofd boven water houden? Hoe zal die werkplaats er uit gaan zien? Op
deze vragen wordt in het volgende hoofdstuk een antwoord gegeven.

9 Berekening: beschikbare uren 52x5x8 = 2080 uur -/- 6 feestdagen, 20 vakantiedagen, 20 ziektedagen = 1712 uur.
Geschatte improductiviteit ~10%  1500 verkoopbare/productieve uren
10 FTE: full time equivalent van 40 uur
11 CBS: 4e kwartaal 2019, beroepsgroep 0743, automonteurs, ca. 61.000, waarvan ca. 1000 vrouwen
12 CBS: 61.000 werkzame automonteurs, 10.970 autoreparatiebedrijven met 2 of meer werkzame personen, gemiddelde aantal autotechnici = 5,6. Voor
professionele werkplaatsen naar boven afgerond op 6.
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3. Onderzoek
De autobranche is continu in ontwikkeling en allerlei veranderingen waarmee de branche op dit moment te maken
krijgt, vloeien voort uit ontwikkelingen in het verleden. Al in 1968 liet BOVAG1 in de nationale media weten dat zij
verwachte dat autoshowrooms op korte termijn tot het verleden gingen behoren. Op 14 juni 1978 kondigde de branche aan dat zij verwachte dat het wagenpark binnen tien jaar met één miljoen eenheden zou toenemen tot 5 miljoen
auto. Ook zou de levensduur van auto’s gemiddeld tien jaar worden. Inmiddels is dat wagenpark gegroeid naar 8,5
miljoen auto’s met een gemiddelde levensduur van bijna 18 jaar.
Ook het werk in de branche zou boeiender, maar ook moeilijker worden. De oorzaak: een sterke toename van de
elektronica in auto’s. Dit werd ons gemeld eind jaren tachtig.
In 1987 wist het EIM2, op basis van brancheonderzoek, ons ook al te vertellen dat er een flinke sanering van het
aantal garagebedrijven aan ging komen.
Kortom: de autobranche is altijd in ontwikkeling geweest en het aantal onderhoud- en reparatiebedrijven is blijkbaar
al decennia lang een bron van zorg.
Wat maakt dan dat we verwachten dat de huidige ontwikkelingen zoveel anders zijn dan die uit de daarvoor liggende
tijd? Voorgaande ontwikkelingen kwamen vrijwel allemaal van binnenuit de branche en waren meer evolutionair dan
revolutionair.
De ontwikkelingen waar de branche nu mee te maken krijgt zijn aanmerkelijk disruptiever, ze gaan sneller én ze
komen ook van buiten de branche.

3.1 C.A.S.E.
De automotive krijgt te maken met vier belangrijke ontwikkelingen, die zich eenvoudig laten samenvatten in het woord
‘CASE’3. Deze afkorting staat voor
- Connectiviteit / Connectivity
- Autonoom rijden / Autonomous
- Samen gebruiken / Sharing
- Elektrificatie / Electric
Deze vier ontwikkelingen vinden momenteel vrijwel tegelijkertijd plaats. Hierdoor versterken ze elkaar. In de volksmond worden de ontwikkelingen zelfs met elkaar verbonden.
Autonoom rijden wordt door mensen regelmatig als iets
typisch voor de elektrische auto gezien. Wellicht ook
omdat Elon Musk4 met Tesla nogal eens aandacht hieraan
besteedt. Ook bij deelauto’s wordt gekeken naar elektrische
auto’s. Hierin speelt mogelijk de app, die aanbieder en
gebruiker met elkaar verbindt, een rol.
1 BOVAG: brancheorganisatie voor auto-onderhoud- en reparatiebedrijven
2 Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM): onderzoek ‘De Autodealer’, februari 1987
3 Rabobank: A convincing case: The best of four worlds, oktober 2016
4 Elon Musk: ‘Tesla rijden volgend jaar volledig autonoom’, Autovisie 25 oktober 2019
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Echter, in de praktijk kunnen ook benzineauto’s autonoom gemaakt worden of met elkaar gedeeld worden. De benzineauto verstrekt al langer – al dan niet via een stekker, wifi of 4G – data aan anderen dan de gebruiker5/6. De vier
ontwikkelingen staan los van elkaar, maar kunnen ook gezamenlijk voor komen.

3.1.1 C = Connectiviteit
De eerste grote ontwikkeling die we zien is dus Connectiviteit.
Auto’s zijn in toenemende mate verbonden. Niet alleen
met de eigenaar of met de dealer. Auto’s zijn ook verbonden met de fabrikant, elkaar, providers van diensten
en ga zo maar door. Bij een juist gebruik van deze privacygevoelige gegevens (conform AVG7), biedt dit kansen
voor alle partijen.
Verbonden zijn met de fabrikant maakt het mogelijk om
op afstand diagnoses uit te voeren. Ook kan een update
van de software van de auto plaatsvinden. Zelfs is het, indien gewenst, mogelijk de deur te openen, de motor te
starten en kleine – digitale – herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Het is natuurlijk ook denkbaar dat de auto, via een online verbinding, alvast aan ‘zijn’ werkplaats laat weten dat er
een probleem is geconstateerd, waarvoor een bezoek aan de werkplaats gewenst is. Het is daarbij zelfs denkbaar
dat de werkplaats de bestuurder, die nog van niets weet, proactief benadert met een verzoek om langs te komen of
misschien wel zelf bij de auto langs gaat.
Als voertuigen met elkaar verbonden zijn, kan de auto als het ware ‘om de hoek van de straat kijken’. Hij ziet dan dat
een ander voertuig (auto, fiets, etc.) nadert. Deze functie zal zeker bij autonoom rijden nuttig zijn. Een verbinding met
de weg maakt het lezen van verkeersborden door de bestuurder overbodig. Wellicht hoeven deze op termijn zelfs
helemaal niet meer neergezet te worden. Door voor een bepaald gebied een noodsignaal af te geven, kunnen alle
voertuigen daar voorzichtiger gaan rijden. Hierdoor kunnen extra ongelukken voorkomen worden. Met deze functie
ontstaat een verbinding tussen Connectiviteit en Autonoom rijden.
De verbinding van de auto met aanbieders kan leiden tot kansen voor zowel commerciële aanbieders als publieke
organisaties. Dit kan op verschillende gebieden voor allerlei diensten, waaronder digitale radio en verkeersinformatie. Denkbaar is dat veilig verkeersgedrag leidt tot een lagere verzekeringspremie. Maar ook het beschikbaar stellen
van informatie over de gesteldheid van het wegdek kan tot voordelen voor de welwillende berijder leiden. Nieuwe, nu
nog niet bedachte, functies zouden op termijn aan de berijder in het vooruitzicht gesteld kunnen worden.
Connectiviteit kan gezien worden als een bedreiging, maar is zeker ook een hele grote kans. Berekend is dat data
uit auto’s op dit moment al een grotere waarde vertegenwoordigen dan alle auto’s en de werkzaamheden daaraan
bij elkaar opgeteld8/9. Slechts een deel van deze totale datastroom zal voor of door werkplaatsen ingezet kunnen
worden.

5 ANWB: De ‘connected’ voertuig en uw data, uit campagne my-car-my-data
6 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW): Data uit voertuigen (2020)
7 AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming: belangrijkste regels voor omgang met persoonsgegevens in Nederland.
8 CNN Business: Your car’s data may soon be more valuable than the car itself, februari 2017
9 McKinsey &Co: The overall revenu pool from car data monetization at a global scale might add up to $750 billion by 2030, oktober 2016
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3.1.2 A = Autonoom rijden
De tweede ontwikkeling die we identificeren is Autonoom
rijden. Om autonoom rijden mogelijk te maken zullen
auto’s uitgerust moeten worden met Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS). Enkele bekende ADAS
zijn Adaptive Cruise Control (ACC), Advanced Emergency Braking System (AEBS), Lane Departure Warning
(LDW), Lane Keeping Assistant (LKA) en Blind Spot
Detection (BSD).
Deze zogenoemde rijhulpsystemen worden in de
branche over het algemeen aangeboden als comfortsystemen. De overheid noemt deze systemen veiligheidssystemen. Dit verschil in opvatting komt duidelijk tot uiting in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid10. Hierin
worden grote vraagtekens gezet bij de bijdrage van ADAS aan de veiligheid in het verkeer. Commercieel blijkt de
automobilist ook beter te verleiden met de term ‘comfort’ dan met ‘veiligheid’ als naam voor het optiepakket op de
auto11.
Ten aanzien van de werkzaamheden in de werkplaats lijkt de opkomst van ADAS in beperkte mate te leiden tot extra
werk voor de werkplaats. Uit onderzoek van zowel BOVAG12 als FOCWA13 en HAN Automotive Research42 blijkt
dat reparatie van de sensoren ‘achter’ ADAS vooral plaatsvindt in het schadebedrijf. De verschillende sensoren –
radar14, lidar15, sonar16, ultrasoon17 en (stereo) camera18 – blijken zo goed ontworpen dat ze alleen kapot gaan als
ze kapot gereden worden. Dit laatste betekent over het algemeen dat de auto meer schade heeft. De auto komt dan
terecht bij het schadebedrijf.
Een ander bedrijfstype dat veel met ADAS te maken krijgt, is het autoglas reparatiebedrijf. Niet zozeer is dan de
sensor – meestal een camera – kapot, maar is de ruit beschadigd. Deze moet dan vervangen worden, waarbij de
camera opnieuw geplaatst en gekalibreerd19 moet worden.
Vooral door de aanstaande verplichting van elf extra veiligheidssystemen in 202220 zal het aantal systemen in auto’s
toenemen. Hierbij zal ook zeker de reparatie van deze technologisch complexe systemen toenemen. Immers, meer
systemen, zowel in aantal systemen als in het aantal auto’s waarin ze gemonteerd zijn, zal het aantal reparaties
doen toenemen.

10 OVV: ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’, november 2019
11 HAN-AR i.o.v. RWS: Beleidsondersteunend advies ADAS & (schade)reparatie, november 2019
12 VMS|Insight i.o.v. BOVAG: Het effect van ADAS op schadeherstel, onderhoud en reparatie, februari 2019
13 Oude Essink Business Advies i.o.v. Focwa: Branchemonitor Schade 2018-2030, augustus 2018
14 Radar: sensor die werkt met behulp van radiogolven.
15 Lidar: sensor die werkt met behulp van laserpulsen.
16 Sonar: sensor die gebruik maakt van geluid om voorwerpen te detecteren.
17 Ultrasoon: sensor die werkt met geluidsgolven op frequenties hoger dan waarneembaar voor het menselijk oor.
18 Stereo camera = systeem dat werkt met twee camera’s vanuit een verschillend standpunt, waardoor betere herkenning mogelijk is en diepte meetbaar
is.
19 Kalibreren: brancheterm voor het af- of instellen om een systeem in overeenstemming te brengen met de specificatie. Eigenlijk is de juiste term hiervoor
justeren.
20 Verplichte ADAS op nieuwe auto’s vanaf 2022:Waarschuwing voor noodstop, automatische noodremingreep, voorbereiding voor alcoholslot, waarschuwing voor slaperigheid, waarschuwing voor smartphonegebruik, verbeterde gordels, intelligente snelheidsassistent, rijstrook assistent, achteruitrijcamera
of –sensoren, datarecorder voor ongevallen, verbeterde bescherming bij aanrijding voetgangers en fietsers
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3.1.3 S = Samen gebruiken
‘Delen’ is het nieuwe ‘hebben’ is een vaak21 gehoorde
uitspraak. Deze gedachtegang kan leiden tot een meer
duurzame samenleving. Wat niet geproduceerd hoeft te
worden, scheelt in grondstof, emissies etc. In drukbevolkte gebieden blijkt gezamenlijk gebruik van roerende
goederen steeds meer gemeengoed te worden.
De derde disruptieve ontwikkeling is het autodelen, het
Samen gebruiken van auto’s door meerdere gebruikers.
Kenmerkend hierbij is dat de gebruiker niet de bezitter
is. Voor autodelen zijn verschillende mogelijkheden te bedenken. Ook vanuit de overheid is het een grote wens dat
het aantal autodeelconcepten en het gebruik hiervan zal toenemen22.
Autodelen kan plaatsvinden als besloten groep, bijvoorbeeld een familie die gezamenlijk één auto gebruikt. Het kan
ook als platform, waarbij meerdere leden één of meerdere auto’s inzetten voor gedeeld gebruik. Hierbij ontstaat een
soort ‘Vereniging van Eigenaren’ van een auto(park). Ook autoverhuur of commerciële inzet van deelauto’s is mogelijk. Hierbij is de bezitter van de auto een bedrijf dat de gebruiker belast voor het gebruik naar tijd en/of afstand.
Onderdeel van autodelen is Mobility-as-a-Service (MaaS). Bij MaaS is de deelauto onderdeel van geheel aan
diensten dat de gebruiker is staat stelt in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien. De deelauto kan daarbij gecombineerd
worden met openbaar vervoer (OV), deelfiets, deelstep, taxi etc. Al deze diensten worden gezamenlijk periodiek
centraal afgerekend met de gebruiker. De gebruiker heeft bij vrijwel alle MaaS-aanbieders een app voor zijn mobiel
ter beschikking. Daarmee kan gebruik gemaakt worden van de verschillende modaliteiten.
Per ultimo 2019 is het officiële aantal (commerciële) deelauto’s in Nederland23 51.149 stuks. Het aantal autodelers
bedraagt naar schatting 90.000. Regelmatig komen hiervoor hogere cijfers naar voren. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers meerdere apps van meerdere aanbieders gebruiken om in hun behoefte te voorzien.
Autodelers blijken minder auto’s te bezitten, minder kilometers te rijden en minder CO2 uit te stoten. Autodelen gebeurt echter ook door mensen die eerder geen auto bezaten. Het gemiddelde autobezit van autodelers daalde van 1
naar 0,7 auto per huishouden. Hun gemiddeld kilometrage van 9100 naar ongeveer 7500 kilometer per jaar.
Er zijn ook autodelers die meer zijn gaan rijden. Dit komt doordat de auto makkelijker beschikbaar is of omdat ze
vroeger met de fiets of het OV reisden.
Autodelen heeft positieve effecten op de CO2-uitstoot, zowel in het minder rijden als door de productie van minder
auto’s. Ook de daling van het autobezit zelf en de nieuwere of elektrische (deel)auto’s dragen bij aan een lagere
CO2-uitstoot.
Uit eigen onderzoek van HAN Automotive Research24 blijkt dat de huidige deelauto-concepten op diverse aspecten
geen aantrekkelijk propositie opleveren voor de (potentiële) gebruiker. Het blijkt ook dat gebruikers afhaken door de
lacunes in de dienstverlening van de aanbieders, de deelauto’s en de apps.

21 Zie o.a. milieucentraal.nl, wijzijntilburg.nl, goedvoordewereld.nl, emerce.nl, baaz.nl en mkb-Nederland
22 Green Deal Ministerie van I&W: 40 partijen met als doel 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers in 2021
23 Bron: autodelen.info/cijfers autodelen
24 HAN-AR i.o.v. ACE: Automotive Design voor Mobility as a Service, december 2019
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Figuur 3: de kwaliteit van de dienstverlening rondom deelauto’s gedurende het gebruik (bron: HAN-AR 12-2019)

Uit figuur 3 blijkt dat diverse processen enig (geel) of veel (rood) aandacht vergen vóórdat ze op een voor de gebruiker acceptabel niveau komen. Alleen de groene processen zijn op dit moment redelijk goed onder controle.

3.1.4 E = Elektrificatie
Tenslotte, de laatste van de vier genoemde ontwikkelingen is Elektrificatie. De impact van deze ontwikkeling is
enorm groot en we kunnen dan ook gerust stellen dat de
volgorde CASE niet per sé gelijk staan aan het belang
van de ontwikkelingen.
Met elektrische Voertuigen (EV) bedoelen we auto’s
die geheel of gedeeltelijk worden aangedreven door
elektromotoren. De hybride aandrijflijnen hebben zeker
gezorgd voor een brede acceptatie van de EV. De volgende termen worden bij elektrische voertuigen gebruikt:
- BEV = Batterij Elektrisch Voertuig, opslag van energie in een accu
- FCEV: Fuel Cell Elektrisch Voertuig, opslag van energie in een waterstof cel
- FEV: Volledig (Full) Elektrisch Voertuig, betreft zowel BEV als FCEV
- PHEV: Plug-in Hybride Elektrisch Voertuig, opslag van energie via een stekker in een accu
- HEV: Hybride Elektrisch Voertuig, maakt gebruik van zowel brandstof als elektro motor
- E-REV: Elektrisch Range Extender Voertuig, hybride voertuig met elektrische aandrijving op de wielen, waarbij
een brandstofmotor(tje) zorgt voor het bijladen van de accu’s
Uit diverse onderzoeken, binnen25 en buiten26 de branche, blijkt dat de hoeveelheid werk in de werkplaats door de
komst van de elektrische aandrijflijn aanzienlijk zal verminderen. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat
een ICE27-aandrijflijn gemiddeld ongeveer 1400 componenten bevat, waarvan bijna 300 bewegende delen, terwijl
een BEV28-aandrijflijn gemiddeld slechts circa 200 componenten bevat, waaronder ongeveer 10 bewegende delen.
25 VMS|Insight i.o.v. BOVAG: Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het aftersales businessmodel, maart 2018
26 ING: “Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry”, juli 2017
27 ICE: Internal Combustion Engine, brandstofmotor voor benzine, diesel of LPG
28 BEV: Batterij Elektrisch Voertuig, opslag van energie in een accu
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ICE powertrain

BEV powertrain

1,400 components

200 components

Figuur 4: verandering aantal componenten van ICE naar BEV, afbeelding uit rapport ING 2017

De groei van het aandeel EV in het wagenpark blijkt in Nederland moeilijk in te schatten. Deze is voor een groot
deel afhankelijk van fiscale maatregelen29. Daarnaast speelt ook zeker de infrastructuur30/31 voor het laden van de
EV’s een grote rol. Toch valt het niet te ontkennen dat de elektrische auto het ‘point-of-no-return’ in de Nederlandse samenleving al ruimschoots gepasseerd is. In het regeerakkoord van 2017 is zelfs besloten dat er vanaf 2030
uitsluitend nieuwe emissieloze auto’s in ons land verkocht mogen worden. De kans dat dit elektrische auto’s zijn met
een accu of een brandstofcel als energiedrager is aanzienlijk. Er zijn, immers, vooralsnog geen andere emissieloze
alternatieven voor handen.
Niet alleen leidt het werk aan elektrische voertuigen tot circa de helft minder uren in de werkplaats; het soort werk
verandert ook. De autotechnicus moet een elektrotechnicus worden. Wellicht deelt hij zijn werk met een automonteur die de specifieke autowerkzaamheden oppakt, zoals de banden, ruitenwissers, remmen, lampjes en dergelijke.
Er ontstaat dan een duidelijke tweedeling in de werkzaamheden. Deze hoeven ook niet meer in één een hetzelfde
bedrijf te worden uitgevoerd.
Daarmee komen we op de volgende stap van het onderzoek: de indeling van de autobranche naar bedrijfstypes.
Alleen hier kan onze onderzoeksvraag beantwoord worden: “Op welke wijze zal onderhoud en reparatie van auto’s in
de toekomst effectief en efficiënt georganiseerd kunnen worden?”

29 Algemene Rekenkamer: brief ‘Fiscale stimulering van elektrische auto’s’, 26 juni 2019
30 Ministerie EZK: Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, november 2016
31 APPM i.o.v. VNG: Samenhang elektrisch vervoer met de energietransitie in de woonwijk, februari 2018
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3.2 Zes bedrijfstypes
Het onderzoeksproject ‘Werkplaats op Weg’ heeft zich uitsluitend gericht op reparatie en onderhoud van personenauto’s. Het onderzoek richt zich dus expliciet niet op de verkoop van auto’s of onderdelen. Deze twee afdelingen zijn
alleen onderzocht als het invloed heeft op de werkzaamheden in de werkplaats.

Figuur 5: het automotive landschap van 2030, illustratie van Jarek Keiren

Bovenstaande afbeelding32 geeft een korte samenvatting van het onderzoek. Het toont in één beeld het automotive
landschap dat door de vier disruptieve ontwikkelingen – CASE – zal kunnen ontstaan. Het meest belangrijke aspect
van dit geheel is uiteraard de factor ‘tijd’. Uit gesprekken met de projectpartners blijkt dat de ontwikkelingen niet
uniform over Nederland plaatsvinden. In verstedelijkte gebieden gaan sommige ontwikkelingen sneller dan in landelijke gebieden. In steden in de Randstad gaan de ontwikkelingen weer sneller dan in steden in de rest van het land.
Een algemene uitspraak van de ontwikkelingen in tijd is dus niet te maken. Er is wel een duidelijke keuze voor een
bedrijfstype te maken op basis van de vier ontwikkelingen.
Dit laatste bleek een bruikbare ingang voor het ontwikkelen van een keuzetool33. De vier ontwikkelingen hebben elk
hun invloed op de werkzaamheden in de werkplaats. Daardoor kan een automotive ondernemer voor elk van de
ontwikkelingen bepalen of deze wel of niet (gaan) spelen. Dat is van belang voor de strategische beleidskeuze ten
aanzien van de toekomst van zijn bedrijf. In de tool kan met vier ‘keuzeschakelaars’ elke ontwikkeling ‘aan’ of ‘uit’
gezet worden. Het samenspel van de vier keuzes toont vervolgens het meest efficiënte bedrijfstype of de combinatie
van bedrijfstypes voor de ondernemer.

32 Op www.werkplaatsopweg.nl staat een interactieve versie van deze afbeelding met uitleg van de bedrijfstypes
33 De keuzetool is te vinden op de website www.werkplaatsopweg.nl
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Met Formatieve Scenario Analyse als leidraad definieert het onderzoek een zestal bedrijfstypes, die door de lezer
gezien moeten worden als ‘basisvormen’, die, al dan niet met elkaar gecombineerd, naar de praktijksituatie vertaald
kunnen worden. Deze bedrijfstypes kennen zeven vormen.

3.2.1 Zero Change
Dit is het bedrijfstype zoals we dat nu – vrijwel standaard –
in de autobranche aantreffen. Veelal betreft het een dealerbedrijf of universeel autobedrijf bestaande uit minimaal drie
technische afdelingen: werkplaats, magazijn en receptie.
Kenmerkend voor de werkplaats van dit bedrijf is dat de
technici alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren. Dit vereist autotechnici van verschillende niveaus die (al dan niet gezamenlijk) een brede
kennis van het product moeten hebben.
Het bijhouden van deze kennis en de beschikking over alle
equipment leidt tot hoge kosten.
Het concreet aantal werkplaatsen dat binnen dit bedrijfsprofiel
blijft bestaan is niet specifiek van één of meerdere factoren
voor verandering afhankelijk. Het is afhankelijk van de snelheid (tijd) waarmee het huidige wagenpark zal veranderen.
Naar verwachting zal dit bedrijfstype nog vele jaren blijven bestaan. Immers, het aandeel van het wagenpark
bestaande uit voertuigen met een verbrandingsmotor zal de komende decennia nog groot zijn. Deze verwachting is
gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van auto’s34 en de huidige wetgeving. Bij veranderde wetgeving kunnen ontwikkelingen sneller gaan.
Belangrijkste kenmerken: werkplaats/magazijn/receptie, alle werkzaamheden, niveau 1-4, brandstofmotoren, brede
kennis, hoge kosten

3.2.2 Eenvoud is King

Onder de noemer ‘Eenvoud is King’ (specialisatie) onderscheiden we twee bedrijfsprofielen. Het bedrijf dat zich
richt op eenvoudig werk in grote hoeveelheden, zoals banden, glasreparatie e.d., en het bedrijf dat zich juist richt op
moeilijk diagnostisch werk, dat specifieke kennis en analytisch vermogen vergt, maar in kleinere hoeveelheden wordt
aangeboden.

34 Gemiddelde leeftijd van auto’s: wagenpark 8,5 miljoen / jaarlijkse vernieuwing 475K = 17,9 jaar
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3.2.2.1 Specialist, eenvoudig dus veel
Dit is dus het bedrijfsprofiel van dat zich richt op grote hoeveelheden eenvoudig(er) werk. In toenemende mate blijkt
ook dit werk wel complexer te worden. Doordat dezelfde
klus regelmatig zal worden aangeboden, kan hierbij volstaan
worden met autotechnici van niveau 2 of 3.
Zaken als de kalibratie na een glasreparatie en het trillingvrij krijgen van banden voor elektrische voertuigen vereisen
steeds meer deskundigheid van medewerkers.
Op dit moment kent Nederland circa 1000 glas35-, banden36en fastfitbedrijven37. Een deel hiervan is gecombineerd
met een autobedrijf. Afhankelijk van de mogelijkheden om
werkzaamheden voor merken te blijven doen (gestuurde
reparaties), zal dit aantal bedrijven kunnen toe of afnemen.
Doordat het aantal verschillende soorten werkzaamheden voor dit type bedrijf beperkt is, zullen de kosten voor
bijscholing lager blijven. De – relatief – dure apparatuur zal efficiënt ingezet worden. Werkzaamheden op deze
apparaten worden bij voortduring uitgevoerd. Dat maakt dat ook de exploitatiekosten voor deze apparatuur over een
groter aantal activiteiten verdeeld kunnen worden en dus per activiteit laag kunnen blijven.
Bij dit bedrijfstype wordt het werk uitgevoerd in grote hoeveelheden tegen een lager uurtarief. In veel gevallen is
het tarief zelfs verdisconteerd in de (stuks)prijs van de onderdelen. Zo kennen de meeste bandenbedrijven ‘gratis
montage’ bij aanschaf van banden.
Belangrijkste kenmerken: eenvoudig werk, laag tarief, grote hoeveelheden, niveau 2/3, bepaalde kennis, lage kosten, banden etc.

3.2.2.2 Specialist, ingewikkeld dus weinig
Dit bedrijfsprofiel kenmerkt zich door het aannemen van
complex werk. Naarmate de complexiteit toeneemt, wordt
het voor meer bedrijven aantrekkelijk om te specialiseren in
diagnostisch werk, analyses en het repareren van complexe
problemen. Hiervoor zijn hogere marges af te dwingen.
Specialisatie in bijvoorbeeld de reparatie van radar-, lidar-,
sonar- en camerasystemen vereist grote deskundigheid over
de samenwerking tussen deze sensoren die gebruikt worden
om ADAS van informatie te voorzien.
Dit bedrijfstype kent hoge bijscholingslasten. De technici
moeten altijd op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ook de diagnoseapparatuur dient continu te worden
voorzien van de nieuwste software. Dit zal – zeker bij werk
aan verschillende merken – naast de kosten ook nog een
bepaalde moeilijkheidsgraad in de verkrijging kennen. Deze
35 Glasbedrijven: deskresearch vier grootste ketens (Carglass/Glasgarage/Autotaalglas/Autoglaz) 250 bedrijven
36 VACO: 300 bedrijven met 720 vestigingen, bron website
37 KwikFit: 170 vestigingen
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software is over het algemeen niet vrij beschikbaar. Gespecialiseerde bedrijven hebben hiervoor een uitgebreide
ICT-afdeling die met ‘reverse engineering’38 de analyse van data uit auto’s mogelijk maakt. Ook deze opzet zorgt
voor hoge kosten bij het verkrijgen van de software en/of applicaties.
Bij dit bedrijfstype is elke klus een nieuw onderzoek. Telkens zullen met behulp van diagnose, analyse, kennis, kunde en/of innovatief denken complexe problemen moeten worden opgelost. Hiervoor zal een hoog uurtarief gerekend
kunnen worden, maar zal het aantal klussen beperkt zijn.
Belangrijkste kenmerken: moeilijk werk, hoog tarief, kleine hoeveelheden, niveau 4+, veel analyse, specifieke kennis,
bijscholing

3.2.3 DigiDigiDigi
Steeds meer auto’s kunnen op afstand worden uitgelezen,
gediagnosticeerd, geanalyseerd en zelfs geüpdatet worden.
In sommige gevallen kunnen problemen opgelost worden
door over-the-air (OtA) commando’s te geven of software
aan te passen.
De auto hoeft alleen terug naar de garage voor die activiteiten die niet digitaal opgelost kunnen worden. Dit betreft dan
het vervangen van onderdelen of het uitvoeren van complexe diagnoses. Doorverwijzingen naar één van de andere
bedrijfstypes zal in een dergelijk geval nodig zijn.
Dit bedrijfstype is sterk afhankelijk van de veranderingen
op het gebied van procestechnologie en de mate waarin
voertuigen connected worden.
De investeringen voor dit bedrijfstype zullen hoog zijn. Het betreft hier immers complexe, geavanceerde systemen
die per merk, type en uitvoering van auto’s kunnen verschillen. In sommige gevallen kennen fabrikanten zelfs specificaties op chassisnummer. Hierbij heeft elke auto zijn eigen unieke software. In deze gevallen is een – vaak dure
– samenwerking met de fabrikant de enige mogelijkheid om het werk uit te voeren.
Medewerkers van dit bedrijfstype zullen moeten beschikken over een hoog kennisniveau van ICT, gecombineerd met
specifieke autotechnische deskundigheid. De personeelskosten, zowel van de medewerker als van zijn bijscholing,
zullen hoog zijn. De werkzaamheden van dit bedrijfstype zullen alleen tegen hoge (abonnements)tarieven aangeboden kunnen worden.
Belangrijkste kenmerken: connected, Over-the-Air, pay-per-view, updates, digitale diagnose, gesloten systeem,
binding met auto, hoog kennisniveau, hoge kosten

38 reverse engineering: het onderzoeken van een stuk software om de precieze interne werking ervan te achterhalen
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3.2.4 Voruut op Weg
Wachten op het vervangen van banden of het uitvoeren van
een APK, of dagen gebruik maken van een leenauto omdat
de eigen auto weg is voor reparatie; klanten zien onderhoud
en reparatie en zeker als daarbij hun voertuig tijdelijk niet
beschikbaar is niet als prettig.
Bij dit bedrijfsprofiel worden onderhoudswerkzaamheden
en bepaalde reparaties op locatie (thuis of juist bij het werk)
uitgevoerd. Vooral de elektrische auto lijkt hiervoor in aanmerking te komen.
Het is de vraag in hoeverre dit bedrijfstype – op zichzelf
staand – bestaansrecht heeft. Wellicht moet toch een combinatie met één van de andere bedrijfstypes gezocht worden.
Een pop-up werkplaats die enkele dagen op een parkeerterrein of bij een grote klant neergezet wordt, valt ook onder
dit type.
Uiteraard is voor dit bedrijfstype een investering nodig in een geheel nieuwe vorm. Immers de werkplaats bevindt
zich niet in op een vaste locatie. Deze verplaatst zich door een bepaald gebied. Naast de benodigde vervoerscapaciteit (bestelwagen, bestelbus, aanhangwagen, trekker/trailer-combinatie etc.) moet ook gekeken worden naar
de wettelijke mogelijkheden, zoals milieueisen en –vergunningen39 voor het uitvoeren van de werkzaamheden op
locatie. Ook bij het creëren van een pop-up werkplaats zijn mogelijk vergunningen40 vereist. Bij het opzetten van een
pop-up locatie op private (parkeer- of bedrijven-)terreinen of parkeergarages zal rekening gehouden moeten worden
met zowel de wettelijke als de gemeentelijk vereisten, maar ook met verordening van de eigenaar van de betreffende
locatie.
De automonteur op de mobiele werkplaats dient naast kennis van de werkzaamheden ook te beschikken over een
extra grote dosis klantvaardigheden. Hij zal namelijk ter plekke te maken krijgen met de klant en de juiste diagnose
van een probleem moeten stellen en deze ook moeten ‘verkopen’.
Het kennisniveau van de monteur zal afhangen van de soort werkzaamheden.
Indien alleen zaken als vervanging van banden, controle remmen en aircoservice – de belangrijkste zaken bij onderhoud van een elektrische auto – plaatsvinden, is geen brede kennis vereist. De kosten voor opleiding blijven hierdoor
laag.
Als gekozen wordt voor een monteur die alle storingen c.q. ongeplande stilstand moet verhelpen, zeker bij meerdere
merken, is een zeer brede kennis gewenst. Dit is vergelijkbaar met de kennis en ervaring van een ‘Wegenwachtmonteur’41. De kosten voor bijscholing en het bijhouden van de verschillende systemen zullen dan hoog zijn.
Belangrijkste kenmerken: voorrijkosten, mobile werkplaats, goede afspraken, brede kennis, contactuele eigenschappen, routeplanning, pop-up werkplaats

39 Besluit Activiteiten Leefomgeving: hoofdstuk 4 paragraaf 22 Het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen,
vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen.
40 Vergunning pop-up activiteit: gemeentes hebben verschillende vergunningsvereisten hiervoor. De informatie hiervan is op de websites van de gemeentes te vinden.
41 Website ANWB: Jaarlijks krijgt de wegenwacht verschillende cursussen over techniek, technische noviteiten, communicatie, vaardigheid, EHBO en
veiligheid en systeemtrainingen.
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3.2.5 Service, that’s it
In toenemende mate zien we auto’s waarvan de berijder
niet de eigenaar is, maar slechts de gebruiker. De (eind)
gebruiker heeft geen zeggenschap over de locatie waar de
werkzaamheden plaatsvinden.
Voorbeelden hiervan zijn (private en zakelijke) lease, deelauto’s, huurauto’s, Mobility-as-a-Service (MaaS), auto-vande-zaak etc.
De wagenparkbeheerder kiest, vaak op basis van prijs, de
werkplaats die het onderhoud of de reparatie mag uitvoeren.
Partijen, van alle andere bedrijfstypes, die een contract met
deze fleetowners kunnen afsluiten, krijgen de omzet. Deze
ontwikkeling heeft verregaande gevolgen voor werkplaatsen
en het rendement.
Dit bedrijfstype kan ook opgezet worden door partijen buiten de autobranche. De meest belangrijke disruptieve ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt is: ‘Samen rijden/sharing’.
Binnen de leasewereld wordt deze opzet al langer gehanteerd voor de eigen klantenkring. Door een grote hoeveelheid data kunnen medewerkers van wagenparkbeheer een inschatting maken van de noodzaak of de kosten van
een activiteit. De data bevat gegevens over onderhoud en reparatie van personenauto’s binnen het wagenpark. De
wagenparkbeheerder zal de uitvoering toewijzen aan een werkplaats op basis van contractafspraken. Dit kunnen
voor verschillende soorten werkzaamheden ook verschillende soorten bedrijven zijn.
Een medewerker wagenparkbeheer zal kennis moeten hebben over contracten, technische kennis van onderhoud
en reparatie, communicatie-/onderhandelingsvaardigheden (zowel inkoop als verkoop), analyse van data en gebruik
van diverse softwareapplicaties. Voor deze vooral administratieve functie zal minimaal MBO, maar met HBO-denkniveau, worden gevraagd.
Belangrijkste kenmerken: MaaS, van-bezit-naar-gebruik, wagenparkbeheer, contractafspraken, deelauto’s, leasemaatschappij
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3.2.6 United we stand strong
Wat kunnen we tegenwoordig niet online regelen, bestellen
of vergelijken? Dit online winkelen heeft het winkelgedrag en
het straatbeeld al sterk beïnvloed.
Online platforms als Bol.com, Trivago, Booking.com,
Werkspot, Funda, Uber en AirBnB42 bieden diensten aan
namens hele bedrijfstakken. Hierbij stelt de klant slechts op
één plaats de vraag, maar kan tegelijkertijd van een groot
aantal bedrijven een aanbod zien.
Klantentrouw speelt steeds minder een rol en afhankelijk
van de dienstverlening, de reviews en bereidheid om korting
te geven krijgen bedrijven het werk toegewezen.
Binnen deze zogenaamde multi vendor43-opzet (online
marktplaats) is het zaak om bovenaan de lijst van aantrekkelijke bedrijven terecht te komen.
Ondanks dat deskresearch meerdere multi vendor sites heeft aangetoond in vrijwel alle bedrijfstakken, bestaat deze
dienst binnen de autobranche slechts sporadisch. Een voorbeeld is mijngarage.nl44. Deze website staat ter beschikking van leden van mijngrossier.nl. Dit is een online website voor het leveren van onderdelen en technische kennis
voor werkplaatsen.
Deze aanbieder beschikt niet over eigen bedrijven, maar biedt de werkzaamheden aan van 150045 aangesloten
garages. Bij het invullen van het kenteken van de auto en de gewenste klus worden, op basis van merk en type voertuig, de prijzen weergegeven van meerdere werkplaatsen (dealer of universeel) in de omgeving van de aanvrager.
Belangrijkste kenmerken: gezamenlijk aanbod, online, ontzorgen, lage klantentrouw, reviews, samenwerking, prijsvergelijking, multi vendor

3.3 Keuzetool
Op de website46 van het project ‘Werkplaats op Weg’ is de adviestool opgenomen die op basis van de uitkomsten
van dit onderzoek is ontwikkeld.
Deze eenvoudige tool hanteert een uitgebreide rekenmodule op basis van de vier disruptieve ontwikkelingen, CASE
(Connectiviteit, Autonoom rijden, Samen rijden en Elektrificatie). De tool geeft de gebruiker een indicatief advies
geeft ten aanzien van de strategische beleidsrichting waarin kan worden gedacht voor de toekomst.
De tool heeft één scherm, verdeeld in drie compartimenten: de keuzeschakelaars, de omschrijving en een visuele
weergave.

42 Sites voor, achtereenvolgens: alle denkbare producten, hotelkamers, reizen, klussen, huizen, taxidiensten en bed&breakfast
43 Multi vendor / online marktplaats: een soort e-commerce site waar informatie over producten of diensten wordt aangeboden van meerdere derde partijen, terwijl de transacties worden behandeld door de operator van de marktplaats.
44 Mijngarage.nl: concept van mijngrossier.nl / onderdelenleverancier Van Heck & Co.
45 Claim van website www.mijngarage.nl
46 www.werkplaatsopweg.nl
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Door van elk van de vier ontwikkelingen aan te geven of de gebruiker verwacht dat de ontwikkeling in de toekomst
‘veel’ of ‘weinig’ zal voorkomen, ontstaat automatisch een uitkomst met één of meer van de zes bedrijfsprofielen
zoals deze in paragraaf 3.2 zijn omschreven.
Disclaimer: De tool is geen exacte wetenschap en de uitkomst van de tool is indicatief. Het verdient aanbeveling om
op basis van de uitkomsten nader uit te zoeken wat in de eigen specifieke situatie nodig is.
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4. Conclusies
Alvorens de conclusies van het onderzoek aan te geven, eerst nog even de uitgangspunten:
- Vanuit de branche is een verzoek gedaan om te kijken naar mogelijkheden om aan te geven hoe reparatie en
onderhoud in de toekomst effectief en efficiënt kan worden opgezet;
- Tevens is gevraagd een tool te ontwikkelen om ondernemers een keus te laten maken voor hun bedrijfsinrichting
in de toekomst;
- De focus van het project ‘Werkplaats op Weg’ is gelegd op 2030;
- Het project ‘Werkplaats op Weg’ richt zich uitsluitend op reparatie en onderhoud van personenauto’s. Expliciet is
niet gekeken naar verkoop van auto’s of onderdelen;
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
CASE:
- De autobranche heeft te maken met een viertal disruptieve ontwikkelingen, die grotendeels van buiten de branche komen;
- Deze ontwikkelingen laten zich samenvatten in de term CASE: Connectiviteit, Autonoom rijden, Samen rijden,
Elektrificatie;
- CASE heeft gevolgen voor de voertuigtechnologie, de procestechnologie en het klantgedrag;
- CASE veroorzaakt bij de bestaande ondernemingen in de branche onzekerheid over de toekomst;
Wagenpark:
- Naar verwachting zal het Nederlandse wagenpark van personenauto’s tot 2030 nog verder doorgroeien tot ca.
9,6 miljoen eenheden;
- De samenstelling van het wagenpark zal sterk wijzigen, waarbij vooral het percentage (volledig) elektrische
auto’s zal toenemen tot ca. 18% en hybride aandrijflijnen naar ca. 5%. Het aandeel ICE-aandrijflijnen (benzine,
diesel, LPG) daalt daarmee van ruim 96% in 2020 naar ca. 76% in 2030;
- De urenconsumptie in onderhoud en reparatie van personenauto’s zal door deze wijziging verder dalen. Naast
de autonome afname door langere onderhoudsintervallen wordt dit verder versterkt door de aanmerkelijk lagere
onderhoudsbehoefte van elektrische en hybride voertuigen (verhouding urenconsumptie ICE : hybride : EV =
100 : 75 : 50);
Werkplaatsen en technici:
- Voor de berekening van het aantal autotechnici en werkplaatsen is uitgegaan van 1500 productieve, verkoopbare uren per automonteur en een gemiddelde werkplaats met zes automonteurs;
- De daling in urenconsumptie vermenigvuldigd met het aantal voertuigen geeft een scherpe daling in behoefte
aan zowel medewerkers als personenautowerkplaatsen:
• Huidig aantal autobedrijven (CBS, 2020) ingericht voor onderhoud en reparatie van personenauto’s is ca.
28.000, waarvan 21.000 één- en tweepersoons bedrijven;
• Huidig aantal automonteurs (CBS, 2020) werkzaam in Nederland is ca. 61.000;
• 2020: Benodigd aantal werkplaatsen voor onderhoud en reparatie is ca. 5675;
• 2020: Benodigd aantal automonteurs op basis van huidig werkaanbod is ca. 34.000;
• 2030: Benodigd aantal werkplaatsen voor onderhoud en reparatie is ca. 3650;
• 2030: Benodigd aantal automonteurs op basis van huidig werkaanbod is ca. 22.000;
Bedrijfstypes:
- Om de werkzaamheden effectief en efficiënt uit te kunnen voeren definieert het onderzoek een zestal bedrijfstypes. Deze moeten door bedrijven gezien moeten worden als ‘basisvormen’, die, al dan niet met elkaar gecombineerd, naar de praktijksituatie vertaald kunnen worden. Deze bedrijfstypes kennen zeven vormen.
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Zero Change:
belangrijkste kenmerken: werkplaats/magazijn/receptie, alle werkzaamheden, niveau 1-4, brandstofmotoren,
brede kennis, hoge kosten
• Eenvoud is King – specialist eenvoudig, dus veel:
belangrijkste kenmerken: eenvoudig werk, laag tarief, grote hoeveelheden, niveau 2/3, bepaalde kennis, lage
kosten, banden etc.
• Eenvoud is King – ingewikkeld, dus weinig:
belangrijkste kenmerken: moeilijk werk, hoog tarief, kleine hoeveelheden, niveau 4+, veel analyse, specifieke
kennis, bijscholing
• DigiDigiDigi:
belangrijkste kenmerken: connected, Over-the-Air, pay-per-view, updates, digitale diagnose, gesloten systeem, binding met auto, hoog kennisniveau, hoge kosten
• Voruut op Weg:
belangrijkste kenmerken: voorrijkosten, mobile werkplaats, goede afspraken, brede kennis, contactuele
eigenschappen, routeplanning, pop-up werkplaats
• Service, that’s it:
belangrijkste kenmerken: MaaS, van-bezit-naar-gebruik, wagenparkbeheer, contractafspraken, deelauto’s,
leasemaatschappij
• United we stand:
belangrijkste kenmerken: gezamenlijk aanbod, online, ontzorgen, lage klantentrouw, reviews, samenwerking,
prijsvergelijking, multi vendor
De factor TIJD speelt een grote rol bij de snelheid waarmee de ontwikkelingen zich openbaren in verschillende
gebieden – grootstedelijk, verstedelijkt of landelijk;
•

-

Tool:
- Met behulp van de tool kunnen (potentiële) ondernemingen in de autobranche bepalen welk bedrijfstype of
combinatie van bedrijfstypes het beste past bij hun situatie. Door het aangeven van de mate waarin elk van de
ontwikkelingen C.A.S.E. zich in het specifieke geval voordoet, geeft de tool een advies voor de meest geëigende
keuze in die situatie.
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5. Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten van dit project kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
- Ondernemers van autoreparatie- en onderhoudsbedrijven doen er goed aan een analyse van hun omgeving te
maken, waarbij gekeken wordt naar de mate waarin leveranciers (aanbod), afnemers (vraag), collega’s (concurrentie), providers (substituten) en het bedrijf zelf te maken krijgt met de vier disruptieve ontwikkelingen Connectiviteit, Autonoom rijden, Samen rijden en Elektrificatie (CASE);
- Daarnaast is de factor tijd van groot belang. In sommige regio’s gaan bepaalde ontwikkelingen sneller dan in
ander regio’s. Dit kan afhankelijk zijn van het soort regio, – grootstedelijk, verstedelijkt of landelijk – maar ook
van andere factoren, zoals dealerschap of specialisatie;
- Met de analyse kan de tool op www.werkplaatsopweg.nl worden ingevuld. De uitkomst van de tool geeft een
indicatie van de richting waarin een bedrijf, dat geconfronteerd wordt met bepaalde CASE-ontwikkelingen, haar
strategische beleidsvisie kan gaan focussen;
- De tool is geen exacte wetenschap en de uitkomst van de tool is indicatief. Het verdient aanbeveling om op basis
van de uitkomsten nader uit te zoeken wat in de eigen specifieke situatie nodig is.

44

| Academie Engineering
| en Automotive

binnenwerk HAN_v3.indd 44

11-05-20 11:26

Werkplaats op Weg

6. Bronnen
-

Algemene Rekenkamer: brief ‘Fiscale stimulering van elektrische auto’s’, 26 juni 2019
ANWB: De ‘connected’ voertuig en uw data, uit campagne my-car-my-data
APPM i.o.v. VNG: Samenhang elektrisch vervoer met de energietransitie in de woonwijk, februari 2018
Arthur Little, The future of automotive mobility, maart 2017
autodelen.info: cijfers autodelen
CBS Statline, overzicht Bedrijfstak G, Autohandel en –reparatie, januari 2020
CBS: 4e kwartaal 2019, beroepsgroep 0743
CNN Business: Your car’s data may soon be more valuable than the car itself, februari 2017
Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM): onderzoek ‘De Autodealer’, februari 1987
Elon Musk: ‘Tesla rijden volgend jaar volledig autonoom’, Autovisie 25 oktober 2019
Green Deal Ministerie van I&W: 40 partijen met als doel 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers in 2021
HAN-AR i.o.v. ACE: Automotive Design voor Mobility as a Service, december 2019
HAN-AR i.o.v. RWS: Beleidsondersteunend advies ADAS & (schade)reparatie, november 2019
ING: “Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry”, juli 2017
Innovam, Werkplaats van de Toekomst, december 2018
McKinsey &Co: The overall revenu pool from car data monetization at a global scale might add up to $750 billion
by 2030, oktober 2016
Ministerie EZK: Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, november 2016
Morgan Stanley, Shared mobility on the road of the future, juni 2016 en
Morgan Stanley, Ride sharing’s big role in electric car adaptation, oktober 2019
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW): Data uit voertuigen (2020)
Oude Essink Business Advies i.o.v. Focwa: Branchemonitor Schade 2018-2030, augustus 2018
Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Wie stuurt? – Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’, november 2019
Rabobank: A convincing case: The best of four worlds, oktober 2016
Scholz & Tietje, Formative Scenario Analysis, 2002
VMS|Insight i.o.v. BOVAG: Het effect van ADAS op schadeherstel, onderhoud en reparatie, februari 2019
VMS|Insight i.o.v. BOVAG: Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het aftersales businessmodel, maart 2018

45

binnenwerk HAN_v3.indd 45

11-05-20 11:26
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Projectpartners:

Regioorgaan Sia
www.regieorgaan-sia.nl

ROC Aventus Apeldoorn
www.aventus.nl

Innovam
www.innovam.nl

Automotive Center of Expertise
www.acemobility.nl

A-Allround
www.a-allround.eu

Autodidact
www.autodidact.eu

Bijker Zorgeloos Rijden
www.bijker.nl

Bochane Auto’s
www.bochane.nl

Autobedrijf Theo vd Heijden
autobedrijftheovanderheijden.nl

Hyundai Nederland BV
www.hyundai.nl

Van Leeuwen Auto’s
www.vanleeuwenautos.nl

Louwman & Parqui
www.louwmangroup.nl

Garagebedrijf Pals BV
www.pals.nl

Autobedrijf Saris
www.saris4x4.nl

Van den Udenhout
www.udenhout.nl
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Bijlage 2
Planning:

Oorspronkelijke planning WoW in voorstel RAAK/SiA

Consortium:

Oorspronkelijke opzet van WoW-consortium
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