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Allereerst wil ik op deze plek de hoop uitspreken dat iedereen de 
afgelopen zomermaanden voldoende afl eiding en ontspanning 
heeft gevonden na de turbulente tijden voorafgaand aan de 
vakantie periode. Tegelijkertijd moet ik helaas constateren dat mijn 
eerdere hoop dat de eerste coronagolf in ons land geleidelijk zou 
wegebben ijdel is gebleken. Corona blijft een stempel drukken op 
het maatschappelijk leven. De angst voor het virus blijft regeren en 
zorgt noodgedwongen voor beperkende maatregelen die de gehele 
mobiliteitssector beïnvloeden. De 
impact op de verschillende seg
menten loopt overigens sterk uit
een. Gelukkig vindt in een aantal 
deelbranches inmiddels herstel 
plaats. Voor de details per sectie 
verwijs ik graag naar naar het artikel 
verderop in deze editie (pag. 6). 
Het coronavirus laat trouwens ook 
RAI Vereniging niet ongemoeid. Als 
brancheorganisatie, die voor een 
substantieel deel afhankelijk is van 
dividendinkomsten van RAI Amster
dam, moeten wij eveneens alle zeilen bijzetten en reorganiseren.
Wat brengt de toekomst? De tijdens Prinsjesdag gepresenteerde 
begroting bracht geen grootse en meeslepende fi nanciële tege-
moetkomingen. De beschikbare budgettaire ruimte is daarvoor op 
dit moment te beperkt. Een positieve uitzondering betreft het door 
het kabinet opgetuigde investeringsfonds om ‘duurzame eco
nomische groei en toekomstige economische welvaart’ te bevor
deren. Het is goed nieuws om te vernemen dat binnen dit Nationale 
Groeifonds een apart bedrag is gereserveerd voor mobiliteit.
Een maatregel die naar mijn oordeel de achterblijvende consumen
tenbestedingen nog een extra impuls kan geven, om zo de 
 hape rende economie weer enigszins uit het slop te trekken, is het 
verlagen van het (hoge) BTWtarief op luxe goederen. 
RAI Vereniging heeft hier aan het begin van de crisis al voor gepleit 
en gelukkig blijkt een aantal politieke partijen dit voorstel inmiddels 
te hebben geagendeerd en omarmd. Een onderwerp dat wellicht 
nog niet bij iedereen scherp op het netvlies staat is dat de op 

 Prinsjesdag gepresenteerde begroting de laatste is van het huidige 
kabinet. Ondertussen staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de 
deur. Normaliter zouden er nu al in het hele land verkiezingsdebat
ten plaatsvinden en zou het hele verkiezingscircus al in volle hevig
heid zijn losgebarsten. Dat wordt op dit moment een beetje over
schaduwd door corona. Toch is het op 17 maart al zover en gaan de 
stembureaus open. Deze verkiezing is van grote importantie voor de 
mobiliteitsbranche als geheel. De vraag is alleen in hoeverre de poli

tiek voldoende inziet en begrijpt 
dat mobiliteit voor de samenleving 
cruciaal is om er voor te zorgen 
dat Nederland in beweging blijft en 
dat we met z’n allen kunnen blijven 
werken, sporten, recreëren, familie 
en vrienden kunnen blijven 
 bezoeken, etc. De focus van 
RAI Vereniging richting het nieuwe 
kabinet kent daarom drie speer
punten: 1) het voor het voetlicht 
brengen van het belang van 
 mobiliteit in zijn algemeenheid; 

2) nadrukkelijk aandacht vragen voor gezonde mobiliteit in al zijn 
verschijningsvormen (fi nancieel, geestelijk en psychisch gezond, 
geen lucht, geluid en zelfs lichtoverlast enzovoort; en 3) bewerk
stelligen dat Nederland zich op mobiliteitsgebied internationaal pro
fi leert. Op basis van dit drieluik zet RAI Vereniging zich volop in om 
het toekomstig mobiliteitsbeleid vorm te geven. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van alle mogelijke beschikbare kanalen: de weten
schappelijke bureaus van politieke partijen, het samen met de 
 Mobiliteitsalliantie benaderen van partijwatchers en, niet in de laat
ste plaats, door tijdens de komende Nationale Mobiliteitsdebatten 
aandacht te vragen voor de drie speerpunten. Het is mij inmiddels 
duidelijk geworden dat de term ‘gezonde mobiliteit’, ingebed in een 
inclusieve samenleving, aanslaat en leeft bij departementen en een 
toenemend aantal andere partijen. RAI Vereniging zal blijven door
gaan met het realiseren van deze mobiliteitsambities totdat de inkt 
van het juiste regeerakkoord droog is. We blijven ons inzetten tot 
mobiliteit de plek krijgt die het verdient. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ We stoppen pas als de 
inkt van het juiste 
regeerakkoord droog is’

3 speerpunten mobiliteitsbeleid
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Trappen op de rem is nu trappen op het gaspedaal
De coronacrisis trof ook Trek Benelux. Om zich zo goed mogelijk te wapenen 
en de schade tot een minimum te beperken ontwikkelde de onderneming 
een actieplan dat zowel de eigen winkels als de dealers handvatten aanreikt 
om een goede fi etsenwinkel in coronatijd te kunnen zijn. Verder werden alle 
in de Benelux beschikbare fi scale stimuleringsprogramma’s met de dealers 
gedeeld. Inmiddels geldt de fi ets als dé oplossing om veilig te kunnen 
 sporten en te reizen, zegt Petra de Fluiter, general manager van Trek 
 Benelux. ‘Er is nu sprake van een wereldwijde bike boom. Opeens zitten we 
in een achtbaan omhoog. We verwachten dat de omzet dit jaar zelfs boven 
onze target uitkomt.’
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Movitas moet Tribus nieuwe boost geven
Hoewel de coronacrisis de Utrechtse bussenbouwer Tribus midden in het 
hart heeft geraakt, heeft dit het innovatievermogen van de onderneming 
niet in het minst aangetast. Integendeel, met de ontwikkeling van de eerste 
uitstootloze midibus, de Movitas Zero Emission Citybus, wil Tribus de 
 horizon verder verbreden, vertelt Managing Director Iddo Verweij. ‘Deze 
 volledig elektrische en modulair opgebouwde midibus die vanaf 2022 in 
serieproductie moet gaan biedt een perfecte oplossing voor binnenstedelijk 
vervoer. Zowel binnen de eigen landsgrenzen als internationaal.’
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Sinds de start van de Aftersales Monitor in 
2009 werden niet zoveel bezoeken aan de 
werkplaats geteld en dat resulteerde in een 
omzetstijging van 8 procent tot 3,95 miljard 
euro vergeleken met 2018. Dat is het hoogste 

omzetniveau sinds 2012. De gemiddelde jaar
lijkse besteding aan onderhoud is de afgelo
pen jaren aanmerkelijk gedaald. Dit laat 
 duidelijk zien dat de Nederlandse automotive 
branche zeer competitief is met voldoende 
onderlinge concurrentie. Dit zorgt voor een 
gezonde prijsconcurrentie in de onderhoud
smarkt waar vooral consumenten van profite
ren. Zo werd in 2010 nog gemiddeld 670 euro 
per jaar aan onderhoud besteed, vergeleken 
met 461 euro in 2019. Dit geldt voor auto’s 
van alle leeftijden. Met name het onderhoud 
aan auto’s van 4 tot 6 jaar oud werd goed
koper. Gemiddeld betaalt men bijna een derde 

minder dan 11 jaar geleden. Voor een jonge 
auto van maximaal drie jaar oud, was men elf 
jaar geleden jaarlijks gemiddeld 25% meer 
kwijt. De meeste onderhoudsbeurten zijn tus
sentijdse reparaties (30%). Gevolgd door peri
odieke controle (15%) en APK (14%). Het 
meest werd aan APK en periodiek onderhoud 
uit gegeven. Dit laat zien dat veiligheid en 
milieu nog steeds belangrijke factoren zijn om 
onderhoud te laten verrichten. In totaal werd 
26 procent van de totale omzet behaald uit dit 
type onderhoud (ruim 1 miljard euro), gevolgd 
door reparaties aan schade (ruim 700 mln.) en 
periodiek onderhoud (ruim 700 mln.). ●

Onderhoudsmarkt bereikt nieuw record
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Koning Willem-Alexander bezoekt DAF Trucks

De Koning liet zich bijpraten door onder 
meer DAF’s president-directeur Harry 
 Wolters en sprak vervolgens in de 
 truck fabriek met een aantal DAFmede
werkers. 
Het werkbezoek aan de regio Eindhoven 
startte bij Nedschroef in Helmond, dat 
bevestigingsmiddelen, machines en 
gereedschappen voor onder meer DAF 
produceert. Aansluitend bezocht de 
Koning de productiefaciliteiten van DAF, 
waar hij uitleg kreeg over de impact van 
de crisis en de heropstart van het pro
ductieproces. In de truck fabriek volgde 
een gesprek met DAFmedewerkers 
over aanpassingen in de productie en 
wat die voor hen in hun dagelijkse werkzaamheden betekenen.
Aan het einde van zijn werkbezoek nam de Koning deel aan een ronde

tafelgesprek – met de top van de 
Nederlandse automotive industrie – 
over de gevolgen van de corona crisis 
voor de sector in brede zin. De deel
nemers spraken over  productielocaties 
die veelal abrupt moesten sluiten maar 
inmiddels weer op aangepaste wijze 
zijn opgestart.
Volgens Wolters was het werk bezoek 
van Koning Willem Alexander vooral 
een prachtige erkenning voor alle DAF
mede werkers. ‘Zij hebben de afgelopen 
maanden meegedacht en mee geholpen 
om een werkomgeving te creëren 
waarin we onze fantas tische trucks 
op een veilige en gezonde manier 

 kunnen produceren, geheel volgens de huidige richt lijnen. En daar zijn 
we trots op!” ●

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft eind juni een werkbezoek gebracht aan DAF Trucks in Eindhoven. 
Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op de automotive industrie.

Het aantal onderhoudsmomenten aan personenauto’s van particulieren en kleine ondernemers groeide vorig jaar met 
11 procent tot 17,9 miljoen, een nieuw record zo blijkt uit de Aftersales Monitor 2019 van RAI Vereniging.

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten door DAF presi-
dent-directeur Harry Wolters en een aantal DAF-medewerkers.

De omzet van de aftermarket groeide in 2019 
met 8 procent tot 3,95 miljard euro.



Nu de samenleving langzaam weer op gang komt, is dit een uitgelezen 
moment om mensen met een andere bril naar hun dagelijkse vervoer te 
laten kijken en voor een tweewieler te kiezen. Dat is de boodschap die 
RAI Vereniging wil overbrengen met de campagne. De tweewieler biedt 
bewegingsvrijheid om te gaan en 
staan waar je wilt en het contact 
met anderen is beperkt. Daar
naast sta je bijna nooit meer in de 
file en heb je altijd een parkeer
plek. Zeker nu het najaar er weer 
aankomt en de files gaan toene
men. Op een tweewieler heb je het 
dus slim bekeken. Door te kiezen 
voor de motor, scooter, speed 
pedelec, e-bike of fiets, beweeg je 
jezelf vrij in ‘het nieuwe normaal’. 

#unlockyourfreedom benadrukt de vrijheid die men heeft op een twee
wieler. De campagne daagt uit om na te denken over verschillende stel
lingen: reizen met een mondkapje in het OV en sta je straks weer in de 
file? Of kies je voor de vrijheid van een tweewieler? De stellingen worden 

ondersteund door beelden die de 
doelgroep prikkelen om hier goed 
over na te denken. 
Meer info is te vinden op 
www.unlockyourfreedom.nl. ●

Start campagne #unlockyourfreedom

De startup FINN, een fintech 
 initiatief van ING, maakt auto
nome betalingen tussen appara
ten mogelijk. Denk aan een auto 
die zelf betaalt voor de wasstraat 
of het koffieapparaat dat nieuwe 
bonen bestelt en afrekent als dat 
nodig is. FINN biedt een software
toolkit waarmee IoTapparaten via 
bestaande betaalmogelijkheden, 
zoals iDEAL en incasso’s, op een 
veilige manier autonome beta
lingen verrichten. Auto- en fiets-
fabrikanten of aanbieders van 
deelconcepten voor auto’s en fiet
sen voegen met de software van 
FINN zelf de gewenste acties en 
betalingsopties toe.
Conneqtech biedt oplossingen 
om fietsen ‘connected’ te maken. 

Zij leveren hiervoor hardware, een 
IoTplatform en een gepersonali
seerde app voor zowel fabrikant, 
dealer en gebruiker. Door de 
samenwerking met FINN wordt 
daar nu software aan toegevoegd 
waarmee fietsen zelf autonome 
betalingen kunnen doen. 
 ‘Connected fietsen’ zijn hierdoor 
niet langer alleen op afstand te 
monitoren, de fietsen zijn ook in 
staat zelf betalingen te verrichten 
op basis van gebruik, na een 
onderhoudsbeurt of bij installatie 
van nieuwe features. 
De toevoeging van FINN biedt 
extra omzetkansen voor fietsfa
brikanten. Zij kunnen bijvoorbeeld, 
naast de verkoop via dealers, ook 
verdienen aan het gebruik van 

fietsen in plaats van eenmalige 
verkoop. Bij verhuur van fietsen 
aan bedrijven of consumenten 
kan met behulp van FINN, in 
plaats van een vast dagtarief, een 
bedrag worden gerekend voor het 
aantal minuten, uren of kilo
meters dat de fiets is gebruikt. 
Een dergelijk ‘pay per use-model’ 

wordt door FINN al aangeboden 
in de (zakelijke) verhuur van 
gereedschap. ●

Betalen met de fiets
De Nederlandse bedrijven FINN en Conneqtech gaan fietsen nog slimmer maken door IoT payments aan te bieden als 
mobiliteitsoplossing. Die biedt extra omzetkansen voor fietsfabrikanten.
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Om mensen (in coronatijd) te activeren een tweewieler als alternatief vervoersmiddel in overweging te nemen, 
heeft RAI Vereniging onlangs de aftrap gegeven voor de campagne #unlockyourfreedom.

IoT-payments creëert nieuwe  verdienmodellen voor de fietsbranche. 



Van Eijck laat er geen misverstand over bestaan dat de ontwrichtende 
effecten van corona voor de samenleving en de mobiliteit, die daar 
immers een integraal onderdeel van uitmaakt, structureel zijn. Alle 
onderzoeken die op dit moment beschikbaar zijn laten volgens hem een 
viertal trends zien: 1) de internationale mobiliteit, met name B2B, zal 
afnemen; 2) thuiswerken komt meer in zwang; 3) er is een grotere 
bereidheid om met andere openingstijden te werken, vooral bij onder
wijsinstellingen en 4) de bereidheid om collectief met het OV te reizen is 
waarschijnlijk structureel afgenomen. 

Het is een ontwikkeling die naar zijn oordeel sociale gevolgen met zich 
zal meebrengen, omdat bepaalde groeperingen (denk aan witte boor
den) thuis kunnen gaan werken, terwijl anderen (zoals mensen op de 
werkvloer) dat niet kunnen. ‘Die eerste categorie is niet langer gebonden 
aan een werkplek op kantoor en kan er straks voor kiezen elders in het 
land buiten de drukke Randstad te gaan wonen. Daarnaast heeft corona 
vergaande sociale implicaties voor tal van andere groeperingen, zoals 
zzp’ers en mensen met een beperking.’

Het Speelveld waarbinnen leden van RAI Vereniging opereren is zeer 
breed. Is er iets te zeggen over de effecten van het virus voor de   uiteen-
lopende secties? Wie voelen de pijn het meest/minst?
Het is evident dat onze leden, allemaal ondernemers in coronatijd, 

Minder OV-reizen, meer thuiswerken en dalende internationale mobiliteit

De gevolgen van de coronacrisis voor zowel de samenleving als geheel en de mobiliteitsbranche zijn mega-ingrijpend, 
zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging. ‘Wat begon met een gezondheidscrisis tastte vervolgens 
het economisch fundament aan met aansluitend verstrekkende sociale implicaties.’ Een crisis in drievoud dus. Toch 
 probeert hij in deze ‘rollercoaster van emoties en maatregelen’ voorbij de horizon te kijken. ‘Laten we het komende 
Regeerakkoord gebruiken om te kiezen voor een fi nancieel en fysiek gezonde mobiliteit. Door Nederland te positioneren 
als bijvoorbeeld pilotland op het gebied van autonoom rijden, duurzaamheid of waterstof.’

‘ De impact van corona op de samenleving 
en de mobiliteit is structureel’
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‘ Social distancing is iets 
volstrekt onnatuurlijks’
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onmiddellijk werden getroffen door wegvallende omzetten en stagne
rende verkopen, terwijl hun vaste kosten bleven doorlopen. Daarbij zij 
aangetekend dat de effecten voor de verschillende bloedgroepen, 
 verdeeld over 9 secties, sterk uiteenlopen. Doordat het OV in een klap 
stilviel, werden bus en touringcarbouwers, leden van RAI CarrosserieNL, 
hard geraakt. Hetzelfde gold voor de leden van de sectie Zware Bedrijfs
wagens die de afzet van vrachtwagens dramatisch zagen kelderen. 
Tegelijkertijd bleef trouwens de inzet van trucks die supermarkten en 
winkels moesten bevoorraden redelijk op peil. De vraag naar nieuwe 
personenauto’s liep aanvankelijk nog even door, maar zakte uiteindelijk 
in. Covid19 zorgde er voor dat 96 procent van alle autofabrieken in 
Europa acuut stil kwam te liggen. Haaks op die ontwikkeling stond de 
gang van zaken binnen de tweewielerbranches die, na een kortstondige 
inzinking en dankzij de verschuiving naar individueel vervoer, nieuwe 
fietsen en scooters amper konden aanslepen. Omdat iedere sectie een 
eigen dynamiek heeft vraagt dit om een specifieke doelgroepbenade
ring. Om die reden heeft RAI Vereniging voorgesteld om de drempel te 

verlagen voor automobilisten om op een lichte motorfiets (125 cc) te 
mogen rijden. Voor de sectie RAI Automotive IndustryNL, die de toe-
leveranciers aan de autoindustrie verenigt, maakt RAI Vereniging zich 
sterk om de innovatievoorsprong van deze sector te behouden. Terwijl 
voor de secties RAI Aftermarket en RAI Equipment het openhouden van 
de werkplaatsen van groot belang is. Net zoals het openhouden van de 
 fietsenwinkels dat voor de sectie Fietsen is en was.

Welke ondersteuning biedt RAI Vereniging leden om de schade in deze 
lastige periode tot een minimum te beperken?
In fase 1 van de crisis heeft RAI Vereniging, samen met VNONCW en de 
SER meegewerkt aan de totstandkoming van onder andere de NOW        
regeling. Dat was cruciaal, want tegenover de structurele loonkosten 
van veel ondernemers stonden vaak onvoldoende opbrengsten. Samen 
met VNONCW is in het kielzog hiervan een ondernemerspakket ontwik
keld. Dat behelsde onder meer uitstel van betalingen, kredietfaciliteiten 
etc. Op alle fronten werd informatie met leden gedeeld door webinars, 
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Van Eijck: ‘’De crisis biedt kansen om 
eens goed te kijken naar de 
infrastructuur van de toekomst’
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lobbyactiviteiten en enquêtes richting het kabinet, de SER, VNO-NCW en 
MKB Nederland. Parallel daaraan vond voortdurend internationale 
afstemming plaats met de verschillende zusterorganisaties, zoals 
ACEA, CLEPA, OICA, CONEBI en ga zo maar door. 
Na die hele rollercoaster van emoties en maatregelen belanden we nu in 
een fase waarin een aantal overheidsmaatregelen afloopt. Dat treft 
vooral bedrijven die zich noodgedwongen hebben volgezogen met 
 kredieten bij gebrek aan eigen vermogen, die volop gebruik hebben 
gemaakt van de NOWregeling, maar die nog altijd kampen met een 
stagnerende omzet. Dat zijn de risicogevallen. Ik voorzie daarom nog 
naijleffecten met faillissementen en ontslagen. Het spreekt voor zich 
dat onze leden ook in dat stadium op onze maximale ondersteuning 
kunnen rekenen.

Doet de overheid voldoende om het corona-
leed te verzachten?
De overheid is begonnen met generieke maat
regelen. Ik vind dat het kabinet erg goed heeft 
geluisterd naar onze verzoeken om die speci
fiek te maken voor onze achterban. Wel is een 
kritische noot op zijn plaats waar het gaat om 
het communicatietraject van de overheid. Dat 
heeft er namelijk toe geleid dat reizigers en 
masse het OV zijn gaan mijden en zijn over
gestapt naar individueel vervoer. Dat legt een 
te zware druk op de Nederlandse infra. Het is 
mooi dat thuiswerken in toenemende mate 
wordt gefaciliteerd – hopelijk tevens door de 
overheid via fiscale stimulansen – om zo het 
wegennet te ontlasten. Dat zal op de langere 
termijn echter onvoldoende zijn. Om er voor te 
zorgen dat mensen weer terugkeren naar het 
OV is een herijking van deze onmisbare 
 modaliteit nodig. Er zijn tal van coronabesten
dige oplossingen. Om te beginnen zijn de 
meeste moderne touringcars en bussen 
 voorzien van uiterst geavanceerde ventilatie
systemen die de lucht in een voertuig onge
veer iedere 30 seconden verversen. En 

waarom is het in het openbaar dragen van een mondkapje in Nederland 
eigenlijk niet verplicht? Omdat de politiek niet terug durft te komen op 
een eerder ingenomen standpunt gebaseerd op informatie van het 
RIVM. Nederland heeft baat bij stabiel, helder en wetenschappelijk 
onderbouwd bewijs. Nu kiezen we er voor in het OV wel een mondkapje 
te dragen net als op sommige andere plekken in gebouwen en in de 
openbare ruimte, maar een heldere lijn is er niet in te ontdekken.

Het ziet er naar uit dat de 1,5 meter samenleving voorlopig de nieuwe 
werkelijkheid is. Welke adviezen geeft RAI Vereniging bedrijven om hun 
organisatie coronabestendig te maken?
RAI Vereniging mag er best trots op zijn dat een van de eerste vier door 
het RIVM en VNONCW goedgekeurde coronaprotocollen afkomstig 
was van RAI CarrosserieNL. In het verlengde hiervan is met de minister 
van Economische Zaken en Klimaat afgesproken om alle fabrieken in 

‘Nederland moet internationaal 
op mobiliteitsgebied een 
krachtige positie innemen

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD
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Europa via een uniform protocol te laten opstarten. OEM’s betrekken 
immers de onderdelen die nodig zijn voor de assemblage van auto’s uit 
alle delen van de wereld. Daarom is het cruciaal dat niet in een bepaald 
land door een lockdown een kink in de logistieke keten komt. Dat zou 
het productieproces van voertuigen in gevaar brengen. 

Dankzij ‘social distancing’ is nu veel meer mogelijk dan wat voorheen 
(aan het begin van de crisis) niet kon. Is dat blijvend of zitten bijvoorbeeld 
OV-reizigers straks weer als spreekwoordelijke ‘haringen in een ton.’
Social distancing is iets volstrekt onnatuurlijks. Mensen zijn sociale 
wezens die in elkaars ‘personal space’ willen zitten zodra ze vertrouwd 
met elkaar zijn. Er is de afgelopen periode een duidelijke scheiding 
 ontstaan tussen ‘intimi’ en alle ‘anderen’, waar men een grotere afstand 
tot bewaart. Die anderen geef je geen hand meer. Met hen zit je in het 
OV. Helaas zie ik de drukte in het OV niet zo 
gauw meer terugkeren tot het oude niveau. 
Mijn hoop is dat de spreiding van de mobili
teitsdrukte ertoe zal leiden dat uiteindelijk 
weer net zo veel mensen met het OV gaan 
 reizen als voorheen. Alleen niet tijdens de 
 piekbelastingen.

Ondernemen in crisistijd is voor veel bedrijven 
een moeizame operatie. Disruptief zelfs. Maar 
het biedt ook kansen. Winston Churchill zei 
ooit: ‘Never let a good crisis go to waste.’ 
Welke kansen zijn er voor de mobiliteitssector 
in deze moeilijke tijden?
Er heeft een saneringsslag plaatsgevonden 
onder bedrijven die sowieso al een marginaal 
bestaan leidden. Het kaf is nu wel van het 
koren gescheiden. Het is wel treurig dat de 
coronacrisis eveneens in principe gezonde 
ondernemingen en veelbelovende startups 
met nog onvoldoende vet op de botten heeft 
getroffen. Toch is het niet alleen maar kom
mer en kwel. De crisis maakt het mogelijk de 
mobiliteitsdrukte veel beter over de dag te 
spreiden. Zo beleven gebruikers meer plezier 
aan  hun vervoermiddelen, zonder files en met 
tijdwinst. Voor autofabrikanten die nieuwe pro
ductielijnen willen opstarten is dit wellicht een 

goed moment om dat met milieuvriendelijker auto’s te doen. Ik consta
teer dat er rondom duurzaamheid en milieu geen sprake is van achter
uitgang. Het omgekeerde is eerder het geval. De crisis biedt niet in de 
laatste plaats kansen om eens goed te kijken naar de infrastructuur van 
de toekomst, waarbij het fietsgebruik intensiveert. Laten we daarom het 
komende Regeerakkoord gebruiken om te kiezen voor financieel en 
fysiek gezonde mobiliteit ingebed in een inclusieve samenleving. Dat 
zou wat mij betreft de ultieme uitdaging zijn om met de gehele mobili
teitsindustrie op te pakken. Ik denk overigens dat het tijd wordt dat ons 
land zich goed moet gaan afvragen op welk terrein wij internationaal 
willen excelleren om daarin vervolgens op mobiliteitsgebied een 
 krachtige positie in te nemen. Bijvoorbeeld als pilotland voor autonoom 
rijden, duurzaamheid of waterstof. Ik beschouw dit echt als een wen
kend perspectief. ● 

 ‘Er is een herijking 
van het OV nodig’
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Trek Benelux is in Nederland sinds 1991 actief 
als volle dochter van het Amerikaanse Trek 
Corp. Vanuit de Beneluxvestiging in Harderwijk 
verkoopt het merk via ruim 430 dealers jaarlijks 
zo’n 70.000 fietsen en accessoires in Neder
land, België en Luxemburg. Met een distributie
centrum in Wijchen voor heel Europa en 5 eigen 
winkels in de Benelux, behoort Trek tot een van 
de marktleiders op het gebied van mountain
bikes en racefietsen. De grootste afzet bestaat 
echter uit stadsfietsen en e-bikes.

Drie fases
De Fluiter zegt in dit coronatijdperk een drietal 
fases te onderscheiden. De bron van het virus 
in China zorgde volgens haar al vrij snel voor 
problemen in de supply chain doordat de leve
ringen van componenten en frames vanuit Azië 
stagneerden. Vervolgens verschoof het pro
bleem in fase 2 naar Europa, waar steeds meer 
landen in een lockdown terechtkwamen en 
 winkels en fabrieken successievelijk hun deu
ren sloten. ‘Het transport viel compleet stil en 
de afzet van Trek in veel EUregio’s kromp tot 
vrijwel nul. Maar zo’n voor de economie disrup
tieve orkaan maakt creatief.’ 

Actieplan
Voorop stond voor haar de vraag: hoe helpen 
we onze dealers door deze crisis? ‘Trek heeft 

daarvoor een actieplan en communicatietraject 
opgesteld dat hen praktische tools kon aanrei
ken, zoals: hoe kun je als fietsenwinkel toch 
open blijven?; hoe nodig je consumenten digi
taal uit?; hoe onderhoud je contact met ze?; hoe 
zorg je voor veiligheid van het eigen personeel, 
etc. Deze handleiding was tevens bestemd voor 
alle eigen winkels van Trek, 130 wereldwijd.’
In het kielzog daarvan werden alle fiscale 

 stimuleringsprogramma’s volledig in kaart 
gebracht en met de dealers gecommuniceerd. 
De Fluiter: ‘je kunt rustig stellen dat Trek Bene
lux zich inmiddels eveneens heeft ontwikkeld 
tot toeleverancier van hulp in coronatijd.’

Behoud personeel
Tegelijkertijd werd de bedrijfsvoering van Trek 
Benelux zelf goed tegen het licht gehouden. De 

financiële, budgettaire en personele conse
quenties werden onder de loep genomen. Met 
als resultaat dat het personeelsbestand intact 
kon blijven aangezien de ‘patiënt weliswaar 
koorts had, maar lichamelijk voldoende sterk 
om er weer bovenop te komen.’ Wel werd beslo
ten het modeljaar te verlengen tot september 
om te voorkomen dat dealers met overjarige 
modellen zouden komen te zitten en zij op die 
manier dus meer tijd kregen om hun producten 
te kunnen verkopen. En om een stuwmeer aan 
fietsen in het handelskanaal te beperken werd 
al direct bij het begin van de crisis de inkoop 
van nieuwe modellen teruggeschroefd. 

Bike boom
Opeens ontstond midden in alle turbulentie 
echter een kantelpunt, vervolgt De Fluiter. ‘De 
fiets bleek de ideale oplossing om veilig te kun
nen sporten. Het leek wel of iedereen, overal en 
tegelijkertijd op het idee kwam een mountain
bike of racefiets aan te gaan schaffen. Wereld
wijd ontstond een bike boom. Trappen op de 
rem werd in fase 3 in een keer trappen op het 
gaspedaal. Het voelt als een achtbaan. 
Inkooporders konden naar voren worden 
gehaald en nieuwe modellen konden eerder 
worden gelanceerd om aan de groeiende vraag 
te kunnen voldoen.’ Wat naar haar oordeel de 
fiets, als corona-proof vervoermiddel bij uitstek, 

Trappen op de rem is nu trappen op het gaspedaal

Trek Benelux wordt als toeleverancier 
tevens hulp in coronatijd
De coronacrisis trof ook Trek Benelux. Om zich zo goed mogelijk te wapenen en de schade tot een minimum te beperken 
ontwikkelde de onderneming een actieplan dat zowel de eigen winkels als de dealers handvatten aanreikt om een goede 
fietsenwinkel in coronatijd te kunnen zijn. Verder werden alle in de Benelux beschikbare fiscale stimuleringsprogramma’s 
met de dealers gedeeld. Inmiddels geldt de fiets als dé oplossing om veilig te kunnen sporten en reizen, zegt Petra de 
Fluiter, general manager van Trek Benelux. ‘Er is nu sprake van een wereldwijde bike boom. Opeens zitten we in een 
 achtbaan omhoog. We verwachten dat de omzet dit jaar zelfs boven onze target uitkomt.’

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD

‘ We zitten opeens 
in een achtbaan 
omhoog’



11RAI VERENIGING 
MAGAZINE #4 
OKTOBER 2020 

in de kaart speelt is dat veel overheden (o.a. 
Londen en Milaan) substantiële bedragen in 
fietsinfra gaan investeren om veilig transport te 
faciliteren. Onlangs maakte de Europese fiets
koepel CONEBI bovendien bekend dat er Euro
pese wetgeving is aangenomen waarin de fiets 
een aparte status krijgt en het gebruik ervan 
extra wordt gestimuleerd.

Ondersteuning RAI Vereniging
De Fluiter zegt veel ondersteuning te hebben 
gehad van RAI Vereniging in deze nieuwe wer
kelijkheid. ‘Zij zitten voortdurend bij de overheid 
en andere instanties aan tafel en trekken zoveel 
mogelijk samen met andere partijen op om op 
te komen voor de belangen van de fietsbranche 
als geheel. Er is direct actie ondernomen om er 
voor te zorgen dat fietsenwinkels open konden 
blijven. Met als voornaamste argument dat de 
fietsindustrie en de werkplaatsen essentieel 
zijn om mensen op een veilige manier mobiel te 
kunnen houden. Die missie is geslaagd.’ Een 
andere interventie die vruchten af wierp noemt 
zij de aanpassing van de NOWregeling. Die 
hield in eerste instantie namelijk geen rekening 
met seizoensinvloeden waar de fietsenbranche 
in hoge mate mee te maken heeft.

Pandemiebestendig
De Fluiter bevestigt dat de impact van corona 
waarschijnlijk blijvende gevolgen zal hebben 
voor de bedrijfsvoering. ‘De inzet van moderne 
technieken (online vergaderen, het gebruik van 
nieuwe software) heeft boven verwachting 
gewerkt en ons veel geleerd. Het is geen van
zelfsprekendheid meer dat vertegenwoordigers 
enkel per auto alle dealers bezoeken. Dat kan 
soms ook prima digitaal. Het leidt allemaal tot 
meer efficiency, minder reistijd en het is goed 
voor het milieu.’
Dankzij een andere indeling van de meeting
room, het instellen van eenrichtingsverkeer, 

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD

Petra de Fluiter: ‘Overheden investeren meer in 
fietsinfra en er is Europese wetgeving aangeno-
men die de fiets een aparte status geeft en het 
gebruik ervan extra stimuleert’.



 vergaderen via Teams, minder bezoekers en 
meer thuiswerken, is Trek Benelux in Harderwijk 
volgens haar pandemiebestendig en is de 
 personele bezetting op het hoofdkantoor terug
gebracht tot 40 procent.

GoByBike
Een maatregel die aanhaakt bij de beleidsdoel

stellingen van Trek om een gezond klimaat te 
bewerkstelligen is de merkonafhankelijke 
campagne GoByBike die de onderneming 
 tijdens de World Bicycle Day op 3 juni lan
ceerde. De campagne roept mensen op mas
saal op de fiets te stappen. Het is de bedoeling 
dat telkens als mensen de fiets nemen in 
plaats van de auto, een foto van zichzelf op 

Instagram posten met de hashtag 
#GoByBike. ‘Minister-president 
Rutte heeft al vaker geroepen dat 
Nederlanders in deze periode 
vaker op de fiets moeten stappen. 
Het zou mooi zijn als hij zelf ook 
zo’n hashtag op Instagram zou 
plaatsen.’
De Fluiter hamert op het belang 
om in lastige tijden als een geza
menlijke tandem met de dealers 
op te trekken. ‘Zij vormen immers 
het fundament om op voort te 
kunnen bouwen en verder te kun
nen expanderen.’

Trek University
Om die wisselwerking optimaal 
gestalte te geven heeft Trek 
 Benelux voor hen onder meer het 
online trainingsplatform Trek 
 University ontwikkeld dat uit ver
schillende modules bestaat. Wat 
daarbij opvalt is dat slechts de 
helft van die modules betrekking 
heeft op producten en de rest 

over andere zaken gaat, zoals verkooptech
niek, bedrijfsvoering, personeelsmanagement 
en winkelinrichting. Die verhouding is illustra
tief voor de relatie die Trek met het eigen dea
lercorps onderhoudt. ‘Wij willen de samenwer
king met hen zo veel mogelijk intensiveren en 
meer zijn dan uitsluitend een leverancier van 
producten.’ ●
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‘Trek wil meer zijn dan uitsluitend een leverancier van producten’

‘ Er is nu sprake 
van een wereld-
wijde bike boom’ 
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Van der Baan is verantwoordelijk voor de 
 verkoop en serviceorganisatie van Scania 
Benelux, waarvan het hoofdkantoor in Breda is 
gevestigd. Daarnaast beschikt Scania over 
fabrieken in Zwolle en Meppel en een logis
tieke divisie in Hasselt. De locatie in Zwolle is 
de grootste Scaniafabriek ter wereld. Goed 
voor 40 procent van het mondiale productie
volume. Een gegeven dat meer reliëf krijgt als 
wordt bedacht dat Scania in 2019 wereldwijd 
ongeveer 100.000 vrachtwagens, bussen en 
motoren vervaardigde. 

Inhaalslag
Deze crisis is volgens Van der Baan volstrekt 
onvergelijkbaar met die in 2009. ‘Toen gingen, 
anders dan nu, alle fabrieken in de wereld niet 

Scania weer terug op het ‘streefvolume’

‘ Ons serviceapparaat fungeert als buffer 
voor de verkoopschommelingen’

Na het versoepelen van de intelligente 
lockdown heeft Scania de productie 
sinds media april weer opgestart en
is de onderneming bezig met een 
inhaalslag. De bezettingsgraad van de 
fabriek in Zwolle bevindt zich inmid-
dels op ruim 75 procent van het nor-
male volume, vertelt Janko van der 
Baan, Executive Director van Scania 
Benelux. Hij kwalificeert de corona-
crisis als de ernstigste sinds het 
130-jarige bestaan van Scania. Toch is 
hij optimistisch. ‘We gaan uitermate 
flexibel om met dit ‘nieuwe normaal’ 
en zijn dankzij een goed functionerend 
serviceapparaat in staat extreme ver-
koopschommelingen te neutra liseren.’

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD

Janko van der Baan: ‘Het behoud van technische 
vakmensen staat bij Scania centraal’



op slot. Met als consequentie dat wij van de 
ene dag op de andere werden geconfronteerd 
met een gigantische overhead waar geen pro
ductie en inkomsten tegenover stonden. 
Gelukkig kon de fabriek in Zwolle na 4 weken 
sluiting weer geleidelijk opstarten. Daar rollen 
nu dagelijks weer meer dan 150 voertuigen 
van de band. Daarmee zitten we op ruim drie
kwart van het volume van voor de crisis.’
Wat ongetwijfeld meespeelde bij het relatief 
snel kunnen opschalen is dat de orderporte
feuille van Scania voordat de coronapandemie 
om zich heen greep zeer goed was gevuld. 
Bestellingen werden weliswaar uitgesteld, 
maar, opmerkelijk genoeg, niet 
geannuleerd. ‘We zijn hard bezig 
met het maken van een inhaal
slag en zitten zelfs alweer op het 
‘streefvolume’. Dit houdt in dat de 
tijd tussen de daadwerkelijke 
bestelling en de levering affa
briek is teruggebracht tot 7 à 8 
weken. Om dat te kunnen realise
ren is de fabrieksvakantie inge
kort van 4 naar 3 weken en is 
 Scania in de maand juni op alle 
zaterdagen blijven produceren.’

Na-ijleffect
Dit betekent naar zijn oordeel echter nog niet 
dat het gevaar is geweken. ‘Ik verwacht dat 
veel transporteurs (onze klanten) vanaf het 
derde kwartaal van dit jaar in de problemen 
zullen komen. In de transportsector is namelijk 
een betalingstermijn van gemiddeld 60 dagen 
gebruikelijk. De effecten van omzetdalingen 
werken dus met vertraging door. Als gevolg 
van dit naijleffect is de impact van corona op 
zowel nieuwe orders als de reparatie en 
onderhoudsbehoefte pas medio juni begon
nen.’

Absorption rate
Van der Baan legt uit dat in de maand april al 
een duidelijke verkoopdip zichtbaar was. Dit in 
tegenstelling tot de activiteiten in de werk
plaatsen die in de maanden maart en april eer
der toe dan afnamen. Dat was mede te dan
ken aan de grotere transportbehoefte om 
bijvoorbeeld supermarkten te kunnen blijven 

bevoorraden. De vraag is of die trend zich 
voortzet. Aangezien alle Scaniavoertuigen 
sinds 2011 connected zijn, is het vrij eenvou
dig om hier inzicht in te krijgen. ‘Wij kunnen 
het gereden kilometrage van al onze trucks en 
bussen exact monitoren. Wanneer dat 
afneemt, daalt uiteindelijk ook de onderhouds 
en reparatiebehoefte. En dit heeft eveneens 
gevolgen voor onze Rentaldivisie.’
Hij brengt in dit verband het begrip ‘absorption 
rate’ ter sprake. Dit is de mate waarin een (dea
ler)bedrijf in staat is te overleven wanneer de 
verkopen stagneren en het moet terugvallen 
op hoofdzakelijk onderhoud en serviceactivi

teiten. ‘Bij Scania Benelux is die verhouding 
zodanig dat het serviceapparaat verkoop
schommelingen gelukkig goed kan opvangen.’

Coronateam
Van der Baan merkt op direct in de aanloop 
van de crisis al op 2 maart een coronateam te 
hebben ingesteld om de impact er van zoveel 
mogelijk te beperken. Dit team bestond uit ver
tegenwoordigers vanuit verschillende discipli
nes, zoals HR, Communicatie, IT, Veiligheid 
etc. Nauwelijks een week later werd besloten 
honderd laptops te huren om werknemers die 
niet over een eigen computer beschikten de 
mogelijkheid te bieden thuis te kunnen 
 werken. ‘Op 13 maart was het voor ons D-Day. 
Op die dag – twee dagen vóórdat de overheid 
overging tot een intelligente lockdown  werd 
tijdens een managementvergadering groen 
licht gegeven om alle 200 werknemers in 
Breda thuis te laten werken. Dat verliep vlekke
loos. Om het personeel maximaal bij de 
bedrijfsvoering te blijven betrekken, info te 
delen en de hele organisatie optimaal aan te 

sturen werden tweemaal per dag videocalls 
georganiseerd tussen de manager en de 
medewerkers om te voorkomen dat mede
werkers de connectie met de managers zou
den verliezen.’

Virtueel lunchen
Het was volgens hem nog wel een uitdaging 
een modus te vinden om het gemis aan 
 sociale contacten enigszins te compenseren. 
Dit leidde er onder andere toe dat mensen met 
elkaar virtueel gingen lunchen. Dat menselijke 
aspect was voor mij echt een trigger om, zodra 
dit weer kon, terug te keren naar kantoor. We 

werken nu in Breda bij toerbeurt met 
een bezetting tot 75 procent.’
Het werkplaatspersoneel is echter, 
vervolgt hij, altijd op hun post geble
ven. ‘Het gaat om 1.000 technici en 
monteurs in de Benelux. Zij konden 
natuurlijk onmogelijk thuiswerken 
en zij hebben met een ongelofelijke 
geestdrift en inzet de mobiliteit van 
onze klanten gewaarborgd. Vanzelf
sprekend gebeurde dit coronaproof. 
De klant moest op afstand blijven en 

er werden tal van maatregelen genomen om 
de 1,5 meter afstand te garanderen (plexiglas
schermen, tijdelijke toiletten voor chauffeurs, 
hygiënemaatregelen, eenrichtingsverkeer 
etc.).’

Veel ondersteuning
Van der Baan zegt veel baat te hebben gehad 
vanuit de overheid en de informatievoorziening 
en lobbyinzet van RAI Vereniging gedurende 
de coronacrisis. Zo deed Scania, samen met 
de fabriek, een beroep op de NOWregeling 
met slechts één intentie: behoud van banen. 
‘Het is de laatste jaren al een tourdeforce om 
geschikte technische vakmensen te werven. 
Die moeten we vooral koesteren. Ik vind dat de 
overheid op dit gebied een compliment ver
dient door met banenbehoud in het achter
hoofd snel te hebben geschakeld.’
Daarnaast heeft Scania gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid uitstel te krijgen voor betaling 
van omzetbelasting en vennootschapsbelas
ting teneinde op korte termijn voldoende 
cashflow te genereren. 
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Tredmolen
Op de vraag in hoeverre de coronacrisis blij
vende gevolgen heeft voor de mobiliteit, ant
woordt de CEO van Scania Benelux dat dit de 
focus op ‘groen’ en duurzaam transport onge
twijfeld zal versterken. Hij zegt verheugd te zijn 
over het ‘renewal’voorstel, als onderdeel van 
het 25punten actieplan van de Europese koe
pelorganisatie ACEA, dat nu ter goedkeuring 
ligt bij de EU. Dit behelst een subsidieregeling 
bij de aanschaf van Euro VIvoertuigen. ‘Op die 
manier wordt de autoindustrie weer aange
zwengeld, verduurzaamt de mobiliteit en blijft 
de werkgelegenheid op peil.’
Een andere positieve ontwikkeling noemt hij 
de toenemende belangstelling voor LNG voer
tuigen. ‘LNG is de transitiebrandstof naar 
zeroemission en levert al een CO2reductie op 
van 20 procent. Op dit moment vindt al de stap 
naar BioLNG plaats met een CO2reductie
winst van bijna 100 procent. Corona heeft er 
voor gezorgd dat mensen uit de bekende tred
molen stappen en anders naar mobiliteit gaan 
kijken. Vertrouwen in de economie moet de 
rest doen. Dat is uiteindelijk het sleutelwoord 
voor de toekomst.’ ●
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Innovatiekracht als drijfveer

Hoewel de coronacrisis de Utrechtse bussenbouwer Tribus midden in het hart heeft geraakt, heeft dit het inno-
vatievermogen van de onderneming niet in het minst aangetast. Integendeel, met de ontwikkeling van de eerste 
uitstootloze midibus, de Movitas Zero Emission Citybus, wil Tribus de horizon verder verbreden, vertelt 
 Managing Director Iddo Verweij. ‘Deze volledig elektrische en modulair opgebouwde midibus die vanaf 2022 in 
serieproductie moet gaan biedt een perfecte oplossing voor binnenstedelijk vervoer. Zowel binnen de eigen 
landsgrenzen als internationaal.’

Tribus biedt een compleet gamma aan betrouwbare mobiele oplos
singen toegespitst op doelgroepenvervoer. Het zwaartepunt van de 
 activiteiten ligt op het ombouwen van minibussen tot multifunctioneel 
(rolstoelvriendelijke) voertuigen. Daarnaast bouwt het bedrijf ook zelf 
bussen in het M1, M2 en het M3segment, waarbij de passagiers
capaciteit oploopt van respectievelijk 8 + 1 personen tot 25 personen en 
maximaal 80 personen. Zo valt de Civitas lagevloerbus van Tribus 
 binnen de eerste twee segmenten en speelt de onderneming met de 
Movitas in op stadsvervoer tot 80 passagiers. De complete engineering 
van de halffabricaten die nodig zijn bij het productieproces vindt in 
eigen huis plaats en vinden bovendien deels hun weg naar het buiten
land. Het gaat daarbij onder andere 
om het ultralichte TriflexAIR 2.0 
Floor systeem dat minibussen 
maximaal rolstoelvriendelijk maakt. 
Volgens een studie van de TU Delft 
zou dit systeem, dat ten minste 200 
kilo lichter is dan conventionele 
constructies, over een gebruiks
periode van 5 jaar en bij een gemid
deld jaarkilometrage van 70.000 
een brandstofbesparing per minibus van 2.300 euro opleveren bij een 
CO2reductie van 5.080 kilo.

Uitgestelde aanbestedingen
Bij het gesprek zijn behalve Verweij, tevens Herman Rigterink (Technical 
Director) en Wilfred Wijnands (Director Sales) aanwezig. Op de vraag 
welke invloed Covid19 heeft gehad op de bedrijfsvoering, antwoorden 
zij unaniem dat met het virus abrupt een einde kwam aan de explosieve 
groei die tot maart dit jaar werd doorgemaakt. Het coronavirus heeft 

volgens hen veel paniek gezaaid bij de afnemers (veelal OVbedrijven). 
Verweij ligt toe dat de capaciteit in het OV inmiddels tot 40 procent is 
afgenomen. ‘De verwachting is dat dit in 2021 weer op ongeveer 70 pro
cent zal komen te liggen, maar een bezettingsgraad van 100 procent is 
voorlopig niet aan de orde. Dit heeft tot gevolg dat veel aanbestedingen 
worden uitgesteld en lopende contracten worden verlengd, waardoor er 
geen extra investeringen meer plaatsvinden.’

Financieel infuus
Ook Tribus heeft daarom noodgedwongen gebruik moeten maken van 
het financiële infuus, zoals de NOW-regeling, dat de overheid bood. 

 Verweij zegt bovendien veel baat 
te hebben gehad van de 
 overgangsregeling die RAI 
 CarrosserieNL heeft bewerk
stelligd met betrekking tot de 
BPMteruggaveregeling voor rol
stoelbusjes en taxi’s. Die waren 
voorheen volledig vrijgesteld van 
BPM, verduidelijkt hij. ‘Dankzij de 
inspanningen van RAI Vereniging 

is het gelukt om een overgangsregeling in het leven te roepen, waarbij 
de BPMvrijstelling voor taxibusjes tot 31 maart 2020 bleef gelden.’

Veilig doelgroepenvervoer
Hij benadrukt vooral in oplossingen te willen blijven denken en niet in 
bedreigingen. ‘De enige manier om de huidige crisis het hoofd te bieden 
is zelf te blijven innoveren en te investeren. Zo hebben wij om veilig 
doelgroepenvervoer te blijven garanderen speciale schermen van poly
carbonaat ontwikkeld om passagiers en de chauffeur zo goed mogelijk 

Movitas moet Tribus 
nieuwe boost geven

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD

‘ De samenleving kan niet 
zonder het OV’
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Iddo Verweij ( boven), 
Herman Rigterink (midden) en 
Wilfred Wijnands: ‘De enige manier 
om de huidige crisis het hoofd te 
 bieden is door te blijven innoveren 
en investeren’
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van elkaar te scheiden. De schermen zijn getoetst aan alle beschikbare 
keurings en veiligheidseisen voor personen/taxivoertuigen.
De minder gevulde orderportefeuille bood Tribus bovendien meer ruimte 
voor het initiëren van verbeterprojecten, zoals het overschakelen naar 
leanproduction. 
Hoe de wereld er na de coronacrisis precies uit zal zien en in hoeverre 
de samenleving dan weer genormaliseerd zal zijn, blijft onzeker. Dat 
neemt niet weg dat Verweij voor de langere termijn inmiddels licht 
 achter de horizon ziet gloren. ‘Nu wordt het OV misschien gemeden, 
maar dat is niet houdbaar. Nederland telt 18 miljoen inwoners op een 
klein stukje grond. Die moeten allemaal mobiel blijven. Dat lukt niet 
 zonder het OV. En al helemaal niet als grote steden autogebruik op grote 
schaal ontmoedigen.’

Europees herstelfonds
Hij voegt hieraan toe veel te verwachten van het Europees herstelfonds 
van 750 miljard euro dat naar zijn oordeel deels zal worden aangewend 
voor duurzame mobiliteit. ‘De transitie naar zero emissie gaat onder
tussen immers gewoon door. Onze bus van de toekomst, de Movitas, 
kan daar een cruciale rol in spelen. Het is de bedoeling deze nieuwe 
troef eerst in eigen land, de thuisbasis van Tribus, te testen.’
Dat lijkt een logische gedachte, want om aan het Klimaatakkoord te 
 voldoen heeft Nederland zichzelf opgelegd dat vanaf 2025 nieuw 
OVmaterieel emissieloos moet zijn en dat dit in 2030 voor al het OV 
moet gelden. 

Movitas prototypes
De Movitas is vanwege de verschillende lengtevarianten (8,20, 8,95 en 
9,70 meter) veel flexibeler inzetbaar en dankzij de compacte afmetingen 
en meesturende achteras zeer wendbaar. De bus is zowel geschikt voor 
snelladen onderweg als voor langzaam laden op het depot. Het batterij
pakket is volledig in de vloer geïntegreerd en op het dak kunnen optio
neel zonnepanelen worden geplaatst om zo tijdens het rijden zelf ener
gie bij te laden. Herman Rigterink toont in de productiehal trots het 
eerste prototype van 8,2 meter dat zich tijdens Busworld 2019 op veel 
belangstelling mocht verheugen. Een eindje verderop zijn medewerkers 
druk bezig het tweede prototype van 9,70 meter af te bouwen dat bij het 
verschijnen van deze editie wordt gepresenteerd aan klanten.

Start serieproductie
De volgende stap is de homologatiefase van het voertuig, laat Rigterink 
weten. ‘Een onderdeel daarvan betreft het verzamelen van verbruiks      
gegevens van de Movitas. Die data moet aantonen en bevestigen dat de 
e-bus veel efficiënter en qua energieverbruik goedkoper is (en dus een 
gunstiger Total Cost of Ownership (TCO) heeft) dan zijn concurrenten. 
De bouw van de eerste preserie staat gepland voor het tweede kwartaal 
van 2021 en de officiële serieproductie hopen we in 2022 te starten.’

Groot marktpotentieel
Verweij noemt de Movitas een voor het midisegment unieke verschij

ning. Uitermate geschikt voor binnenstedelijk vervoer én zelfs prima 
inzetbaar op minder rendabele trajecten. De nieuwe loot aan de 
 Tribusstam maakt bovendien de weg vrij voor verdere internationale 
expansie in alle segmenten (de elektrische Movitas, de minibussen en 
halffabrikaten).

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD
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Niet verwonderlijk dat zijn verwachtingen daarom hooggespannen zijn. 
‘Vergeet niet dat alle dieselbussen die nu in de wereld rondrijden de 
potentie hebben om op termijn te worden vervangen voor bussen met 
elektrische tractie (batterij of waterstofaangedreven). Dan gaat het al 
gauw om vele duizenden of misschien wel tienduizenden bussen.’ ●

THEMA: ONDERNEMEN IN CORONATIJD

De elektrische Movitas gaat naar verwachting in 2022 
in serieproductie
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Gecombineerd vervoer  de com
binatie van weg, spoor en water
transport - is één van de snelst 
groeiende markten in het vracht
vervoer. Het project ANITA is een 
belangrijke bouwsteen in het 
automatiseren van het volledige 
transportproces met als doel 
zowel trucks als chauffeurs 
 flexibeler in te zetten.
De projectpartners zijn MAN 
Truck & Bus SE, Deutsche Bahn 
AG, Götting KG en de Hochschule 
Fresenius, universiteit voor toe
gepaste wetenschappen. Het pro
ject wordt gefinancierd met ca. 
5,5 miljoen euro van het pro
gramma ‘Nieuwe voertuigen en 

systeemtechnolo
gieën’ van het Duitse 
Ministerie van Econo
mische Zaken en Ener
gie, en heeft een loop
tijd van 39 maanden.
De volledig geautoma
tiseerde MANtruck 
wordt ingezet in Ulm 
Dornstadt en gaat 
autonoom rijden in het 
DB Intermodal Servi
ces containerdepot en 
de DUSS terminal. Tij
dens de praktijktests is er altijd 
een ‘safety driver’ van MAN aan 
boord. 
Gecombineerd transport, waarbij 

containers sneller en flexibeler 
worden verplaatst, is de opmaat 
naar succesvol emissievrij ver
voer. De zelfrijdende truck in de 

terminal is volgens MAN een 
 eerste, belangrijke stap richting 
‘Terminal 4.0’, het ultieme doel 
van project ANITA. ●

De Alpha Bike is een sportieve stadsfiets met een actieradius van circa 
150 kilometer. Het voordeel van een waterstoffiets is dat die ook goed 
presteert bij lagere temperaturen, terwijl de capaciteit van ebikes nog 
wel eens wil teruglopen bij lage temperaturen. Het voltanken van de 
waterstoffiets vergt hooguit twee minuten en dat is veel sneller dan de 
urenlange  laadtijd van een gewone ebike. Aanvankelijk hadden de 

 eerste modellen van de Alpha een tankcapaciteit van 200 bar. Het 
model dat deze zomer op de markt is gekomen heeft 300 bar en 
Pragma streeft naar 350 bar. Met een speciale nippel kan dan ook bij 
autotankstations worden getankt. Vooralsnog richt Pragma Industries 
zich minder op de particuliere markt, maar meer op grootverbruikers in 
de vorm van ondernemingen die fietsen verhuren of deelfietsen uitle
nen. Tanken kan alleen bij een speciaal tankstation, waar van water en 
elektriciteit automatisch waterstof gemaakt. De kosten om de Alpha rij
dende te houden zijn behoorlijk. Een tankstation kost namelijk 30.000 
euro en de waterstoffiets 7.500 euro. Dat gaat een consument niet snel 
betalen, maar Pragma zegt te streven naar een consumentenadviesprijs 
van 5000 euro. Met een voorraad van zo’n 150 fietsen verwacht de 
onderneming de eerste vraag voorlopig wel aan te kunnen. ●

Geautomatiseerde MAN-truck

Eerste waterstoffiets in Nederland
Het Franse bedrijf Pragma Industrie heeft afgelopen juli met de Alpha waterstoffiets op Nederlandse markt 
 geïntroduceerd. Pragma richt zich in eerste instantie vooral op verhuurbedrijven en deelfietsprojecten.

ECO TRENDS

Om de overslag tussen verschillende transportmodi te automatiseren, is medio dit jaar het project ‘Autonomous 
 Innovation in Terminal Operations’ (ANITA) gestart. Voor dit doel ontwikkelt en test MAN Truck & Bus een volledig 
 geautomatiseerde voor logistieke inzet bij de DUSS Terminal in Ulm.

MAN ontwikkelt geautomatiseerde truck voor flexibele handling van containers.

De Alpha Bike heeft een actieradius van 150 kilometer. 
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Sinds 2018 moeten vervoerders van de Europese Commis
sie extra aandacht besteden aan de oorzaken van 
ladingverlies. Hiervoor is een nieuwe richtlijn in 
 werking getreden. Daarin wordt ook gekeken naar 
de sterkte en stijfheid van de ladingzekerings
systemen. Het gaat hierbij om de rongen en rong
bussen. Deze richtlijn geldt voor alle bedrijfs
wagens, aanhangwagens en opleggers met een 
minimaal toelaatbaar gewicht van 3.500 kg. Op 
het moment dat de rongen en rongbussen niet aan 
de Europese norm voldoen, loopt de ondernemer 
het risico te worden beboet. De norm is vastgelegd in 

EUMOS 40511. Om vervoerders garantie te kunnen bieden 
dat de rongen en rongbussen op hun voertuigen 

 voldoen aan de EUMOS 40511 norm voert RAI 
 CarrosserieNL het keurmerk Rongen in. Hiermee 
biedt de sectie haar leden de mogelijkheid om 
gecertificeerde rongen en rongbussen te kunnen 
gebruiken waarmee de vervoerders aan de Euro
pese veiligheidseisen voldoen. ●

RAI CarrosserieNL keurmerk ladingzekeringssystemen

Het voornaamste doel van de stu
die is het in kaart brengen van de 
virusverspreiding en het verkrijgen 
van een vollediger beeld krijgen 
van het aantal nietgemelde coro
nagevallen. De Medibussen voor 
Deutsche Bahn zijn gebouwd door 
VDL Bus Venlo in samenwerking 
met VDL Bus Heerenveen en VDL 
Bus Chassis. De Citea LLE127 is 
geheel naar wens van de klant, 
Deutsche Bahn, ingericht. De bus 
is omgebouwd tot artsenpraktijk 
waarin de 4 ruimtes (behandel
kamer, spreekkamer, laboratorium 
en wachtruimte) zijn voorzien van 
kasten en meubels. Tevens heeft 
iedere ruimte eigen airconditio
ning en zorgen zonnepanelen op 
het dak voor schone energie, 
zodat de bus op locatie minder 

afhankelijk is van externe stroom. 
Afgelopen jaar won de Medibus 
de prestigieuze Duitse Mobiliteit
sprijs die jaarlijks wordt 
uitgereikt aan projecten die een 
significante bijdrage leveren aan 
de participatie en 
levenskwaliteit in Duitsland. 
Mark Francot, directeur VDL Bus 

Venlo, zegt verheugd te zijn dat de 
Medibus met zijn apparatuur en 
technische functionaliteiten op dit 
moment een actieve bijdrage kan 
leveren aan het onderzoek voor de 
verspreiding van COVID19 in 
Duitsland. ‘Dat wij als VDL Bus & 
Coach middels goede samen
werkingen met meerdere bedrij

ven een bijdrage kunnen leveren 
aan onderzoeken naar COVID19, 
vervult ons met trots. Tevens 
wordt met dit project de Multi 
inzetbaarheid van dit innovatieve 
voertuig nogmaals onderschre
ven. De Medibus past dan ook 
 uitstekend binnen onze afdeling 
Special  Vehicles.’ ●

De Medibussen van VDL Bus & Coach, worden momenteel ingezet bij een grootschalige studie van het 
Robert Koch  Institute (RKI) naar de COVID-19 verspreiding in Duitsland. Dankzij het gebruik van de 
 Medibussen hebben onderzoekers en artsen de beschikking over hoogwaardige laboratoriumomgevingen 
die bovendien flexibel inzetbaar zijn op verschillende locaties.

Teneinde de verkeersveiligheid in het wegvervoer te verbeteren door het risico op het verlies van lading te verkleinen, 
heeft RAI CarrosserieNL een speciaal keurmerk voor een van de systemen voor ladingzekering geïntroduceerd: 
de  zogeheten ‘rongen en rongbussen’ op voertuigen. 

ECO TRENDS

VDL Medibus in strijd tegen corona

De tot artsenpraktijk omgebouwde VDL Medibus.

Het keurmerk biedt leden de mogelijkheid gecertifi-
ceerde rongen en rongbussen te gebruiken.
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Bihr maakt deel uit van de Alcopa Group, een 
Belgisch familiebedrijf dat met een jaaromzet 
van 1,6 miljard euro behoort tot een van de 
grootste spelers in de automotive sector. Bihr 
ontstond uit de overname van een aantal grote 
distributeurs van accessoires en motorkleding 
uit Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Recente
lijk werd de Belgische IP Store en het Britse 
MotoDirect aan dit uitdijende conglomeraat 
toegevoegd. 

Partner in business
Bihr mag zich inmiddels de grootste distribu
teur van onderdelen, accessoires en motorkle
ding in Europa noemen, vertelt Eising die vanuit 

de vestiging in Ede verantwoordelijk is voor 
Nederland. Bihr deelt dat pand met zusterbe
drijf Moteo waar tevens het lokale Customer 
Service Team van Bihr kantoor houdt, dat alle 
Nederlandstalige klanten uit de Benelux onder
steunt. Hij noemt het, zeker in deze periode, 
cruciaal om voor de dealers niet louter en 
alleen een ‘dozenschuiver’ te zijn, maar vooral 
een ‘partner in business’. ‘Een rol die we vervul
len via een goed functionerend online platform 
met technische ondersteuning, waaraan voort
durend nieuwe functionaliteiten worden toege
voegd teneinde het onze dealers zo eenvoudig 
mogelijk te maken.’ 

Omni channeling
Een andere ontwikkeling die Bihr nauwgezet 
zegt te volgen is de toenemende behoefte aan 
‘omni channeling’ binnen de motorbranche. 
‘Steeds meer motor(kleding)zaken beschikken 
immers, naast de fysieke winkel, over een web
shop en communiceren met hun klanten tege
lijkertijd op social media en via andere online 
kanalen. Op die manier worden consumenten 
dus tegelijkertijd via meerdere kanalen 
bediend. Door dealers met ITservices te onder
steunen en te faciliteren trachten we de relatie 
met hen te verstevigen.’
Voorsorterend op een veranderende mobili
teitsmarkt die in hoog tempo elektrificeert, is 
Bihr onlangs een partnership aangegaan met 
Energica Moto, de leverancier van elektrische 
motoren voor het MotoEkampioenschap. 

‘Kennisdelen is de belangrijkste reden voor die 
samenwerking. Op dit moment domineren tra
ditionele verbrandingsmotoren het Europese 
motorfietspark. Maar het kan, net zoals in de 
autobranche en in combinatie met enige 
 financiële injecties vanuit de overheid, snel 
gaan. Wij zijn er in ieder geval op voorbereid.’

Extra impuls
De impact van de coronamaatregelen zijn voor 
Bihr beperkt gebleven. ‘Wat hielp is dat de 
motorzaken open mochten blijven en de motor
bezitters mochten blijven rijden. Bovendien 
zorgden het mooie weer en de extra vrije tijd 
van veel motorbezitters voor drukke werkplaat
sen. Met als resultaat dat onze omzet redelijk 
stabiel bleef. Alleen de afzet van motorkleding 
en helmen kwam onder druk te staan. Dit bete
kende voor onze motorkledingmerken Bell, RST 
en Answer een dip in plaats van een omzet
piek. Inmiddels is wel weer sprake van flink 
herstel.’
Hij heeft goede hoop dat dit herstel zich voort
zet. Zeker na de stevige lobby van RAI Vereni
ging richting de overheid om de eisen voor 
automobilisten om op een lichte motorfiets te 
mogen rijden te verlagen. Hiervoor moet het 
theorie-examen voor een lichte motorfiets 
(A1rijbewijs) onder voorwaarden komen te 
vervallen. ‘Dit kan serieus helpen om de  
druk op het wegennet te verlichten en de 
motor branche tegelijkertijd een extra impuls 
geven.’ ●

Bihr Nederland voert als groothandel in onderdelen, accessoires en motorkleding meer dan 200 merken een breed 
programma voor motoren, scooters, ATV’s, quads en zelfs jetski’s. Daarnaast levert de distributeur een groeiend aan-
tal eigen merken met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Martijn Eising, Country Manager van Bihr Nederland, 
beschouwt de huidige 1,5 meter samenleving vooral als een kans. ‘Iedereen zoekt veilige vervoersalternatieven en 
motoren en scooters zijn dan een perfecte keuze. Ik verwacht dat de motorbranche hierop inspeelt en meer mensen 
zal besmetten met een veel leuker virus: het motorvirus.’ 

22

Martijn Eising: ‘We willen voor onze dealers 
een “partner in business”

Bihr Nederland: ‘Er is een veel 
leuker virus: het motorvirus!’
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‘Het verlagen van de eisen van het A-rijbewijs voor automobilisten kan  serieus helpen de 
druk op het wegennet te verlichten en de motorbranche een extra impuls te geven’ 
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MARKTANALYSE

De omzet van de auto en motor
fietsbranche lag in het tweede 
kwartaal van dit jaar ruim 25 pro
cent lager dan in het tweede kwar
taal van 2019. Dit is de grootste 
teruggang in meer dan 25 jaar. 
Alle deelbranches, behalve de 
motorfietsbranche, lieten in het 
tweede kwartaal recorddalingen 
zien. In het eerste kwartaal was 
volgens het CBS eveneens sprake 
van lagere omzetcijfers. 
De omzet van de importeurs van 
nieuwe personenauto’s daalde in 
het tweede kwartaal het sterkst. 
Zij zetten ruim 40 procent minder 
om dan een jaar eerder. Door het 
coronavirus sloten fabrieken de 
deuren en is er minder vraag naar 
nieuwe auto’s. Door de sluiting 
van autofabrieken in binnen en 
buitenland is ook de handel in 
auto-onderdelen flink gedaald, de 

omzet was 28 procent lager. 
In het tweede kwartaal van dit jaar 
werden eveneens minder bedrijfs
wagens en bussen verkocht. De 
omzet van de zwaardere bedrijfs
autobranche nam af met ruim 26 
procent ten opzichte van een jaar 
eerder. De handel en reparatie van 
personenauto’s was in het eerste 
kwartaal nog de enige deelbran
che die een positieve ontwikkeling 
liet zien. Ook deze branche werd 
in het tweede kwartaal geraakt en 
zette ruim 21 procent minder om. 
De gespecialiseerde reparatiebe
drijven zetten bijna 19 pro
cent minder om. De enige deel
branche die niet in de dubbele 
rode cijfers terechtkwam, is de 
motorbranche. De omzet was wel 
lager, maar met bijna 6 procent 
beperkt vergeleken met de andere 
deelbranches. ●

Grootste krimp auto- en 
motorfietsbranche

De snelle en wijde verspreiding 
van het coronavirus heeft geleid 
tot extra aandacht voor gezond
heid en veiligheid, wat ook zijn 
weerslag kan hebben op de 
 keuzes ten aanzien van vervoers
wijzen. Wat betreft vervoerswij
zen is het aannemelijk dat er een 
verschuiving zal optreden van 
gedeelde mobiliteit naar particu
lier vervoer. Hoewel in Nederland 
ruim driekwart van de mensen 
geen verandering verwacht in het 
gebruik van vervoerwijzen, denkt 

22 procent minder vaak te gaan 
vliegen, 12 procent vaker de auto 
te pakken, 13 tot 14 procent min
der vaak het openbaar vervoer te 
nemen en 20 tot 21 procent vaker 
te gaan lopen of fietsen. ●

Effecten corona 
op mobiliteit

Omzetontwikkeling auto- en motorfietsbracche
 

2020 tweede kwartaal eerste kwartaal
Totaal -25,2% -1,8%
w.v.
Importeurs -40,4% -10,5%
Auto-onderdelen -28,0% - 7,2%
Zware bedrijfswagens -26,1% -11,2%
Handel in en reparatie personenauto’s -21,4%  -3,8%
Gespecialiseerde reparatiebedrijven -18,8%  -1,4%
Handel in en reparatie motorfietsen - 5,7%  -1,0%

Bron: KiM
, Roland Berger

vaker

Verwacht gebruik van vervoerwijzen na corona 
ten opzichte van de situatie daarvoor
 

 
Vliegtuig  1%  4% 72% 13% 9%
Auto 3% 9%  80%  6% 2%
Trein  1% 7%  78%  8% 5%
Bus/tram/metro  1%  7%  77%  9% 5%
Fiets  4%  16%  76%  3% 1%
Lopen  4%  17%  73%  4% 1%

veel vaker even vaak
minder 

vaak

veel 
minder 

vaak

Bron: CBS
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De omzet in de transportsector 
daalde in het eerste kwartaal van 
2020 met 1,5 procent ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
Ook voor het tweede kwartaal zijn 
de vooruitzichten weinig roos
kleurig, meldt het CBS. 
Meer dan 72 procent van de 
bedrijven verwacht dat de omzet 
gaat teruglopen. Bij de post en 
koeriers verwacht 62 procent van 
de bedrijven juist meer omzet te 
behalen. Vooral in de luchtvaart 
en de dienstverlening voor de 
luchtvaart nam de omzet af door 
de coronapandemie. Tweederde 
van de transportbedrijven denkt in 
het tweede kwartaal met minder 

personeel te werken, waaronder 
ook de post en koeriers. Slechts 2 
procent verwacht meer personeel 
in dienst te hebben. 
Het ondernemersvertrouwen in de 
transportsector daalde van 1,6 
procent in het eerste kwartaal 
naar - 50,1 procent aan het begin 
van het tweede kwartaal van 
2020. Dit is, op de horeca na, de 
somberste bedrijfstak in het 
tweede kwartaal. ●

Transportsector 
somber

 
Omzetontwikkeling transportsector
 

2020 (1e kwartaal) -1,5%
2019 (4e kwartaal) -0,4%
2019 (3e kwartaal)  1,7%
2019 (2e kwartaal)  3,7%
2019 (1e kwartaal)  4,6%
2018 (4e kwartaal)  6,3%
2018 (3e kwartaal)  6,0%
2018 (2e kwartaal)  4,7%
2018 (1e kwartaal)  3,5%

Kosten verkeersongevallen 
vooral immaterieel
De maatschappelijke kosten van 
verkeersongevallen werden in 
2018 geschat op zo’n 17 miljard 
euro, zo blijkt uit cijfers van de 
Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV). Dat is vergelijkbaar met 
ruim 2 procent van het bruto bin
nenlands product (bbp). Dit is 
beduidend hoger dan andere 
maatschappelijke kosten door 
verkeer, zoals congestie (€ 3,3 tot 
€ 4,3 miljard) en milieuschade 
(€ 7 miljard). De kosten per ver
keersdode bedragen volgens de 
SWOV circa 2,8 miljoen euro en 
per ernstig verkeersgewonde 
ruim 300.000 euro. 
Ruim de helft van de totale kosten 

betreffen immateriële kosten 
(denk aan leed, pijn, verdriet en 
verlies aan kwaliteit van leven), 
terwijl ook schade aan voertuigen 
relatief hoog is (circa een kwart 
van de totale kosten). Andere 
kostenposten zijn medische 
 kosten, productieverlies, afhande
lingskosten en filekosten. In 
Nederland zijn de kosten van ver
keersongevallen hoger dan in de 
meeste andere Europese landen. 
In Europa lopen de kosten uiteen 
van 0,4 tot 4,1 procent van het 
bbp. De verschillen komen vooral 
door verschillen in methoden om 
de kosten te bepalen. ●

Kostenposten verkeersongevallen
 

Totaal 17 mrd euro 
w.v.
immateriële kosten 56%
materiële kosten 26%
afhandelingskosten  8%
productieverlies 6%
medische kosten 2%
filekosten  2%

Bron: Kennisinstituut voor 
M

obiliteitsbeleid (KiM
)

Bron: CBS
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Caspar Rutten spreekt vol passie over de fraai 
gestileerde metalen huid van zijn Fiat 1500 
Cabrio uit 1965, waarin de signatuur van 
 meesterontwerper Pininfarina duidelijk herken
baar is. ‘Bellissima’, dat vierlettergrepig woord 
vat de schoonheid van de flamboyante klassie
ker treffend samen. Als eigenaar van advoca
tenkantoor Rutten is de passie voor auto’s hem 
niet vreemd. Zo is hij al jarenlang actief in de 
mobiliteitsbranche, was onder andere bedrijfs
jurist bij DAF Trucks en als lid van  
RAI Vereniging maakt en beoordeelt hij veel 
contracten die binnen de branche worden 
gebruikt. Daarnaast treedt hij op als adviseur 
op het gebied van Mededingingsrecht, 
 contractenrecht en productaansprakelijkheid.
Rutten zegt idolaat te zijn van Pininfarina die 

hij de Leonardo da Vinci van de automobiel
branche noemt. Rutten vertelt dat zijn vader 
vroeger altijd Peugeot reed en dat zijn tante 
ooit een door Pininfarina ontworpen Peugeot 
504 cabriolet van haar man kreeg. 
‘Die had ik graag willen hebben, maar zij gunde 
de auto aan de jongen die het onderhoud ver
richtte. Een lange zoektocht naar een vergelijk
baar exemplaar volgde. Een queeste die overi
gens eindigde bij een 404 cabrio, nog zo’n 
beroemd werk van de Italiaanse meester. Die 
moest echter nog worden gerestaureerd. Dat 
bleek een onzeker en kostbaar project en 
onder een brug te moeten gaan slapen voor 
een auto is niet verstandig. Toen verscheen 
deze Italiaanse schoonheid plotseling op mijn 
pad. Weliswaar een 2zitter, maar mijn doch

ters zijn inmiddels het huis al uit en dat maakte 
het besluit eenvoudiger. De ‘verkoper’ was een 
Belgische Fiatspecialist. Navraag leerde dat 
de wagen eigenlijk helemaal niet te koop was. 
Een conditie die gelukkig tijdelijk bleek, want 
uiteindelijk is alles te koop. En zo geschiedde…. 
Hij zegt het te betreuren er, mede vanwege 
 tijdgebrek, veel te weinig mee te rijden. 
 ‘Eigenlijk zou onze garage een glazen wand 
moeten hebben, zodat ik er vanuit mijn woning 
de hele dag zicht op heb. Ik heb wel eens 
 overwogen mijn kantoor naar een showroom 
te verplaatsen. Dan rijd ik de Fiat gewoon naar 
binnen en parkeer hem naast mijn bureau. Een 
mooie gedachte die waarschijnlijk wishful 
 thinking blijft.’ ●

Een dakloze Italiaan Caspar Rutten,  eigenaar van 
advocatenkantoor Rutten 
Fiat 1500 Cabrio uit 1965
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In deze rubriek laten we 
personen aan het woord die 
betrokken zijn bij of werk-
zaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Walter van 
den Hoven, directeur van 
Schwalbe Nederland.

Wat is uw favoriete
vervoermiddel?
Als fietsbandenleverancier moet 
ik mij een beetje schamen dat 
mijn favoriete vervoermiddel een 
Yamaha FJR 1300 is, de ideale 
toermotor om mij op comforta
bele wijze en zonder files snel op 
de plaats van bestemming te 
brengen. Eerlijkheidshalve moet ik 
daarbij vermelden dat ik alleen 
voor mijn plezier motortochten 
maak bij mooi weer. De ebike is 
voor mij trouwens het ultieme ver
voermiddel om te onthaasten en 
te genieten van de omgeving. 

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Daar is nog wel wat op aan te 
merken. In de volgende vraag, die 
hier perfect op aansluit, leg ik 
graag uit wat er allemaal aan 
schort.
 
Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Dat is een hele waslijst. Ik zou 
beginnen het fietsgebruik in ons 
land meer en beter te stimuleren. 
De fiscale regeling voor de ‘fiets 
van de zaak’ schiet naar mijn 
 oordeel te kort en zou veel aan
trekkelijker moeten worden opge
tuigd. We moeten stoppen met 
die discussie over de invoering 
van een helmplicht voor berijders 
van ebikes tot 25 km/u, Laat 
de overheid eerst eens gaan 
 handhaven op snorscooter
bezitters die zonder helm veel 

harder rijden van 25 km/u. 
Ik zou verder de weg- en fietsinfra 
rigoureus aanpakken en toe
komstproof maken en automobi
listen de mogelijkheid bieden om 
met hun B of BErijbewijs op een 
125/150 cc motorfiets te kunnen 
rijden, waarbij overigens een 
1daagse rijvaardigheidscursus 
wel van belang is.
Ten slotte zou ik de wegenbelas
ting in de brandstofprijs verdis
conteren en op nagenoeg alle 

snelwegen een structurele maxi
mumsnelheid van 120 km/u 
invoeren, ongeacht het tijdstip. 
 
Vind u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Nee, uit het voorgaande valt op te 
maken dat ik dat graag anders 
zou zien. Bij de bus/trein plaats ik 
enkele vraagtekens omdat veel 

reizigers in verband met corona 
nu kiezen voor andere vervoersal
ternatieven.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan? 
Zeker, mits mijn agenda dat toe
laat. Wat dat betreft is thuiswer
ken ook een goed alternatief.

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
wisselen? 
Met Eric  Wiebes over het klimaat
beleid. Mijn boodschap aan hem 
zou zijn: Stop met die biomassa
waanzin, verschuil je niet achter 
klimaatakkoorden en staar je niet 
blind op zonne en windenergie.
Ik vind dat het kabinet visie moet 
tonen en moet erkennen dat het 
niet gaat lukken om met zonne 
en windenergie te voldoen aan de 
totale energiebehoefte. Ik heb er 
begrip voor dat de gaskraan in 
Slochteren dicht gaat. Maar 
waarom rigoureus van het gas af 
gaan, terwijl er elders voldoende 
alternatieve bronnen? En er moet 
meer worden nagedacht over 
 veiliger vormen van kernenergie. 

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit? 
Auto’s rijden dan elektrisch of op 
waterstof. Er zijn dan veel betere 
fietswegen met zelfs overdekte 
tunnels gescheiden van de auto
wegen. Stadscentra zijn in 2030 
autovrij en transport in de steden 
geschiedt elektrisch. Alle interne
taankopen worden in een centraal 
magazijn (hub) aan de rand van 
de stad verzameld en door één 
vervoerder onder regie van de 
gemeente gedistribueerd door 
elektrisch aangedreven voertui
gen/fietsen. Het OV tussen de 
grote steden gaat met elektrische 
magneetzweeftreinen. ●

 
 
 

Walter van den Hoven
‘Stop met die discussie over 
een helmplicht voor berijders 
van 25 km/u e-bikes’
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Dit zou voor een belangrijk deel 
moeten worden bewerkstelligd 
door een toename van produc
tiearbeid. Helaas legt de corona
crisis op dit moment een enorme 
druk op deze groeiambities en lijkt 
krimp vooralsnog een meer realis
tisch scenario. Heijster legt uit dat 
Innovatie een veelgebruikte term 
is; de sleutel tot succes of zelfs de 
enige manier om te overleven. 

25.000 arbeidsplaatsen
‘Toch merk ik vaak, dat innovatie 
vooral wordt geassocieerd met 
onze kenniseconomie. Binnen de 
automotive industrie staan kennis
gebieden zoals, smart mobility, 
green mobility en high-tech light 
weight Materials centraal. De 
Nederlandse auto motive industrie 
omvat echter meer dan bedrijven 
die zich in meer of mindere mate 
bezighouden met ontwikkelingen 
binnen deze kennisgebieden. En 
als we naar het aantal gerelateerd 
arbeidsplaatsen kijken dan zijn de 
mensen die zich bezighouden met 
innovatie binnen deze gebieden 
zelfs in de minderheid.’
Hij wijst er op dat 75 tot 80 procent van de werkgelegenheid in de Neder
landse automobiel industrie productie gerelateerde activiteiten omvat, 
grotendeels op VMBO, MBOniveau. Dan gaat het om circa 45.000 
arbeidsplaatsen. Maatschappelijk gezien een serieuze hoeveelheid men
sen. ‘Om er voor te zorgen dat de Nederlandse automotive maakindustrie 
kan blijven groeien, is intensieve product/procesinnovatie de sleutel tot 
succes.’ 

Heijster zegt het te betreuren dat in 
de landelijke beleidsdiscussies 
over Nederland als kennisecono
mie vaak wordt gesproken over het 
verplaatsen van productiewerk 
naar andere, vaak lagelonenlan
den. ‘Meer en meer dringt het 
besef door dat productie en ont
wikkeling ook onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. Kijk bijvoor
beeld naar bedrijven als DAF 
Trucks, ASML, Inalfa roofsystems, 
VDL etc. Maar ook naar kennisin
stellingen op MBO en HBOniveau. 
Ook zij richten zich meer op de 
maakindustrie met opleidingen in 
automotive productie en proces
technologie. Daarbij kun je denken 
aan het centrum voor innovatief 
vakmanschap, MBO Automotive 
Center (MAC) en het lectoraat 
manufacturing binnen het Auto
motive Center of Expertise (ACE).’

Verschuiving toeleverketens
De huidige crisis zal zeker impact 
gaan hebben op toeleverketens en 
een positieve uitwerking hebben 
op de werkgelegenheid als deze 
ketens verschuiven richting de EU.

RAI Automotive Industry NL zal, benadrukt hij, de komende jaren de auto
motive maakindustrie maximaal ondersteunen en richting geven op het 
gebied van marktontwikkeling, innovatie, samenwerking, clustering en 
kennisontwikkeling, in samenwerking met overheden, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven. ‘Een belangrijks streven zal zijn innovatie te stimuleren, te 
promoten en uitbreiding te vinden binnen deze sector.' ●

Als clusterorganisatie voor de Nederlandse automotive (maak)industrie vertegenwoordigt RAI Automotive Industry NL 
zo’n 200 bedrijven die gezamenlijk een jaarlijkse omzet van ongeveer 22 miljard euro genereren. ‘Van groei naar 
 consolidatie van arbeidsplaatsen’, zo luidt op dit moment één van de door corona bijgestelde doelstellingen van de 
sector voor de komende jaren, zegt Jean Pierre Heijster, programma manager Manufacturing & Materials van  
RAI Automotive IndustryNL.

Product/procesinnovatie sleutel tot 
succes automotive maakindustrie

 SPECIALIST IN BEELD
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EYE CATCHER

Mobiliteitsalliantie presenteert 
corona-proof Deltaplan Mobiliteit
De mobiliteit van mensen en goederen stond vóór de coronacrisis al ernstig onder druk. 
Nu alle sectoren weer opstarten in de anderhalve meter-economie, dreigt dit opnieuw te 
gebeuren. Om de economie en het maatschappelijk leven weer in beweging te krijgen pleit 
de Mobiliteitsalliantie voor een gecontroleerde opstart van de mobiliteit.

De Mobiliteitsalliantie baseert zich 
daarmee op het door Advies
bureau Roland Berger opgestelde 
rapport ‘Hoe houden we Neder
land in beweging?, dat is aan ge
boden aan minister Cora van 
Nieuwenhuizen van IenW. Met 
deze coronabestendige update 
van het Deltaplan Mobiliteit wil de 
Mobiliteitsalliantie politieke par
tijen informeren en adviseren in de 
aanloop naar de Tweede Kamer
verkiezingen. Het onderzoek werd 
eind juni gepresenteerd tijdens het 
webinar ‘Mobiliteit in transitie’, 
waarin vertegenwoordigers van de 
Mobiliteitsalliantie  Frits van Brug
gen (ANWB) en Steven van Eijck 
(RAI Vereniging), minister Cora 
van Nieuwenhuizen van IenW en 
Mariëtte Hamer van de Denktank 
Corona van de SER uitgebreid aan 
het woord kwamen.

Vier trends
‘Hoe houden we Nederland in beweging?’ 
schetst een viertal trendveranderingen die een 
blijvende impact op de mobiliteit zullen heb
ben. Zo zal de digitalisering zich in een ver
sneld tempo voortzetten. Werk en school zul
len flexibeler worden ingericht en online 
winkelen wint terrein. Daarnaast komt er meer 
aandacht voor gezondheid. Dit kan leiden tot 
het mijden van drukke vormen van vervoer en 
bestemmingen en een toename van het aantal 
buitenlandse vakanties. Verder zullen activitei
ten vaker lokaal plaatsvinden hetgeen zorgt 
voor verschuivingen in het internationale goe

derenvervoer. Ten slotte ligt er een langdurige 
economische recessie in het verschiet. Dit kan 
leiden tot banenverlies en inkomensderving en 
daarmee een daling van de vraag naar perso
nenmobiliteit en goederenvervoer. Dit maakt 
volgens het rapport het belang van een flexibel, 
duurzaam, veilig en financieel gezond mobili
teitssysteem groter. Een dergelijk systeem kan 
de ontwrichtende effecten van Covid 19 
 neutraliseren en een  versnelde bijdrage leveren 
aan de gewenste ontwikkelingen.
Minister Van Nieuwenhuizen benadrukte dat 
wat haar betreft in de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen een drietal zaken in het 
publieke debat centraal staan: doorgaan met 
digitalisering, blijven verduurzamen én er moet 
geld bij om het huidige systeem van infra-
structuur op orde te houden en te investeren in 
nieuwe infra. ‘Dit laatste ondersteunt namelijk 
echt het groeivermogen van de Nederlandse 
economie. Met het aanleggen van nieuwe infra 
ben je in feite economische dynamiek aan het 
kanaliseren.’ ●

Tijdens het webinar ‘Mobiliteit in transitie’ gingen Frits van Bruggen (ANWB), Steven van Eijck (RAI Vereniging), 
minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en Mariëtte Hamer (Denktank Corona), met elkaar in debat. 
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Strategieconsultant Roland Berger deed met 
de Mobiliteitsalliantie, waarvan RAI Vereniging 
een prominent lid is, onderzoek naar de effec
ten op korte en lange termijn. Daarbij werd 
onder andere bekeken wat wij kunnen doen 
om zonder fi les, veilig én duurzaam uit de lock-
down te komen. Graag deel ik hier onze bevin
dingen.
De lockdown bracht Nederland dit voorjaar 
grotendeels tot stilstand. De verkeersintensi
teit in het openbaar vervoer daalde met maar 
liefst 85 procent en op de weg met meer dan 
een derde. Men werkte vanuit huis, ging niet 
meer op bezoek en liet de boodschappen 
bezorgen. Het goederenvervoer bleef relatief 
constant. Koeriers en pakketbezorgers hadden 
het drukker dan ooit en hoewel sommige 
 industriesectoren, waaronder automotive, vrij
wel stil kwamen te liggen, veranderde er voor 
andere weinig (levensmiddelen).
Tot een vaccin, geneesmiddel of andere oplos
sing is gevonden, moet de samenleving reke
ning houden met een periode van af en 
opschalen van maatregelen die jaren kan 
duren.
Op korte termijn  als scholen en bedrijven op 
aangepaste wijze weer opengaan  betekent 
dit dat mobiliteit geleidelijk en gespreid moet 
worden opgestart. Het OV kan en wordt nog 
maar beperkt gebruikt en uiteraard willen we 
fi les voorkomen. Dit kan door deels vanuit huis 
te blijven werken en te leren, door school en 
werktijden aan te passen zodat meer mensen 
buiten de spits reizen en door het fl exibel 
gebruik te stimuleren van verschillende ver
voerswijzen (Mobility-as-a-Service). Daarnaast 
willen we mobiliteit voor iedereen
bereikbaar houden en zijn maatregelen nodig, 

zoals het frequenter schoonmaken en reserve
ren van OV, gratis/goedkope deelfi etsen en 
deeldiensten.
Wat betreft de effecten op lange termijn: ook 
wij hebben geen glazen bol, maar kunnen er 
natuurlijk wel iets over zeggen. Het is duidelijk 
dat thuiswerken een enorm effect heeft op de 
spits, hoewel 60 tot 70 procent van de beroe
pen er zich eigenlijk (nog) niet voor leent. Daar
naast wil bijna niemand een werkomgeving 
zonder enige fysieke omgang met collega’s. 
Bedrijven herzien hun ‘supply chains’ en dat 
gaat heel geleidelijk effect hebben op het goe
derenvervoer. Hopelijk kunnen mensen straks 
weer veilig met het OV reizen, maar een blij
vende angst voor ‘airborne’ virussen kan ertoe 
leiden dat reizigers de voorkeur (blijven) geven 
aan auto en (elektrische) fi ets.
Bovenal zal de duur en diepte van een econo
mische recessie de komende jaren de grootste 
impact hebben op zowel personen als goede
renvervoer. Hoe het totale effect ook uitpakt, 
alle scenario’s wijzen voorlopig op een stagna
tie of zelfs daling van de mobiliteitsvraag, een 
OV dat misschien pas in 2024 weer terug is op 
het oude niveau, minder verkoop van
auto’s en meer gebruik van tweewielers. Het is 
tijd om te herzien hoe we fi levrij de crisis uit-
komen door mobiliteit fl exibeler maken. Door 
de ene keer de ebike te pakken, dan de auto, 
dan de trein en op andere tijden te reizen. 
 Voldoende aanleiding dus om nog meer 
samen te werken om Nederland weer in bewe
ging te krijgen en te houden!

Casper Veenman, 
partner Roland Berger

Hoe houden we Nederland 
in beweging?
Niet lang geleden maakten wij ons druk om fi les, verduurzaming van auto’s en 
het overvolle openbaar vervoer. Het huidige systeem liep tegen zijn grenzen, al 
boden technologische ontwikkelingen zicht op een nieuwe aanpak: duurzaam, 
veilig, inclusief, betaalbaar en met meer fl exibiliteit, bewegingsvrijheid en keuze 
voor gebruikers. Toen kwam corona en stonden we allemaal stil. Letterlijk. 

GASTCOLUMN



31RAI VERENIGING 
MAGAZINE #4 
OKTOBER 2020 

RAI Amsterdam
Het ontslag van dertig procent van de RAI Amsterdamwerk
nemers is in volle gang. Het evenementen en beurscomplex 
 herplaatst zoveel mogelijk medewerkers. De ontslaggolf valt 
zwaar. Dit is echt het gevolg van Covid19. Wij hebben vanaf het 
begin open en intensief gecommuniceerd naar de medewerkers 
over de eventuele consequenties, maar dit was niet meer te 
 voorkomen.
BRON: DE TELEGRAAF

Michiel Kuijs, algemeen directeur DAF Nederland
Toen in maart de business door corona stil kwam te liggen is DAF 
Nederland direct in de communicatiemodus gesprongen. Het con
tact met het personeel werd geïntensiveerd om er voor te zorgen 
dat zij optimaal hun werk konden blijven doen. Voor de dealers zijn 
speciale communicatiestructuren opgezet om hen maximaal en 
proactief te ondersteunen. Bijvoorbeeld met aangepaste betalings
regelingen. Een vergelijkbaar traject is ook opgetuigd om de 
 dealers van elkaar te kunnen laten leren en elkaar te helpen. Voor 
onze klanten (de transporteurs) is een grootschalige inventarisatie 
gemaakt met als doel de coronaimpact per vervoerder in kaart te 
brengen. De belangrijkste les die we daaruit hebben geleerd is: huil 
niet meteen met alle wolven in het bos mee. Focus niet op wat niet 
kan, maar op wat nog wel mogelijk is. Van die proactieve aanpak 
plukken we nu de vruchten.
BRON: DAF

Peter van der Knaap, directeur SWOV
Nieuw EUrapport: ‘Veiligheidswinst van autonome/zelfrijdende 
voertuigen moet op wetenschappelijke wijze gemonitord worden. 
Ethisch is een eerlijke verdeling van risico’s tov fietsers en voet-
gangers van belang.’
BRON: TWITTER

Bernard de Graaf, voorzitter sectie RAI Equipment
Corona is niet de eerste (economische) crisis die we meemaken. 
Maar hier zit een compleet nieuwe onzekere factor aan, genaamd 
gezondheid en welzijn. That makes it a completely different ball 
game.
BRON: RAI VERENIGING

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging
Na die hele rollercoaster van emoties en maatregelen belanden we 
nu in een fase waarin een aantal overheidsmaatregelen afloopt. 
Dat treft vooral bedrijven die zich noodgedwongen hebben volge
zogen met kredieten bij gebrek aan eigen vermogen, die volop 
gebruik hebben gemaakt van de NOWregeling, maar die nog altijd 
kampen met een stagnerende omzet. Dat zijn de risicogevallen. Ik 
voorzie daarom nog naijleffecten met faillissementen en ont
slagen. Het spreekt voor zich dat onze leden ook in dat stadium op 
onze maximale ondersteuning kunnen rekenen.
BRON: RAI VERENIGING

Nulverkeersdoden
RAI Vereniging lanceerde 13 juli de verkeersveiligheidscampagne 
‘Zie je mij zitten? Het doel? Verkeersdeelnemers bewuster maken 
hoe je je in de 1,5 metersamenleving het beste kunt gedragen in 
het verkeer.
BRON: TWITTER

ING Economie
De verwachte afzet van nieuwe trucks gaat dit jaar door een diep 
dal (33%) en herstelt in 2021 licht (+5%). Lees meer in de nieuwe 
ING visie Trucks en Trailers.
BRON: TWITTER

IN HET NIEUWS

In deze tijd leert men de mens 
(ondernemer) echt kennen.



Op 16 september organiseerde de sectie RAI Aftermarket het traditionele netwerkdiner. Plaats van handeling 
was dit keer het nhow Amsterdam RAI Hotel waar de ruim 80 deelnemers in deze bijzondere tijden een volledig 
coronaproof programma werd aangeboden. Primeur van de avond was een ‘sneak preview’ van de nieuwe 
 branchecampagne ‘Auto’s de Baas’, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor training, opleiding en onder
steuning voor het vak van automonteur. De campagne werd gepresenteerd en toegelicht door Gerard ten Buuren, 
voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven en Johan van der Hoeven, voorzitter RAI Aftermarket. ●

Netwerkdiner  
RAI Aftermarket

EUROBIKE SPECIAL SHOW
24 t/m 26 november
Internationale B2B tentoonstelling 
fietsen
Friedrichshafen, Duitsland

CLEPA INNOVATION  
AWARDS 2020
25 november
Brussel, België

KENNISSESSIE 
AUTOMATISERING
2 december
Bijeenkomst voor leden  
RAI CarrosserieNL
Transport Compleet, Hardenberg

NIEUWJAARSRECEPTIE  
RAI VERENIGING
14 JANUARI
RAI Amsterdam

NATIONAAL FIETSCONGRES
19 november
Congres voor fietsprofessionals 
in een mix van kennis, netwerken 
en ontspanning
Online

THIS IS TECHNOLOGY FOR 
AUTOMOTIVE 2020
29 oktober
Technology for Automotive, 
 specifically tailored on the innova
tive automotive industry of the 
Netherlands, is a joint venture 
organized by RAI Amsterdam
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(Alle data zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis.  
Voor een actuele update van de bijeenkomsten check  
de website van RAI Vereniging: www.raivereniging.nl)


