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Trendbreuk volgens NZO 2018: mobiliteitsaanbod
belangrijker dan auto 
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Wij vinden EEN AFGEWOGEN 
MOBILITEITSAANBOD met 

veel individuele keuze-mogelijkheden 
een belangrijke (secundaire) 

arbeidsvoorwaarde

Wij vinden DE ZAKENAUTO een 
belangrijke (secundaire) 

arbeidsvoorwaarde en laten de 
berijder behoorlijk vrij in het bepalen 

van de autokeuze
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De zakelijke auto wordt steeds 
meer onderdeel van een totaal mobiliteitsaanbod



4De zakelijke auto wordt steeds 
meer onderdeel van een totaal mobiliteitsaanbod

vige Kamerbrief over 
haar plan om 200.000
forensen van de auto 
op de fiets te krijgen.
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Eric Vousten 
• Automotive marketeer

• > 20 jaar ervaring in automotive                           
marketing & sales – wholesale & retail 

• Mercedes Benz NL, Daewoo NL, Mitsubishi NL, 
Autobinck/smart, ContactEngineers, VMS | Insight

Filmpje van website ??

HR foto

Alles draait om inzicht.

Slimme marketing.

Automotive & Mobiliteit.

Wij helpen met inzicht om uw business optimaal te ondersteunen!

E ericvousten@vms-insight.nl
M +31 6 53397141

Kennis & Inzicht

Conversie-
optimalisatie

Onze expertise:

✧ Marktonderzoek – Market Research

✧ Data analyse & presentatie – Business Intelligence

✧ Marketing als proces – Automatiseren Marketing & Sales



6Het NZO als ‘vaste waarde’…

Geeft inzicht in:

- Wensen & eisen
- Maatregelen & gedrag

Heeft voorspellende waarde

Toetst actuele thema’s

Vanuit het perspectief van de 
berijder én de werkgever

   763 bedrijven

5.175 berijders



7De partijen achter het NZO…



8Thema’s – basis voor onderzoeksvragen

Ontwikkeling 
voorkeursposities 

automerken?

+ 
Imago/associaties

Hoe zijn zakelijke 
rijders te 

segmenteren? 

Houding tov 
verkeersveiligheid?

Gebruik ADAS?
Trends?

Prognose 
samenstelling fleet 
naar aandrijfsoort

In welke mate 
behoefte aan 

alternatieven?

Keuzefactoren 
zakelijke auto / 

zakelijke 
mobiliteit?

Vaste basis: Zakenauto, invulling mobiliteit, autoregeling…
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Lage bijtelling 
blijft belangrijk 

criterium

Alternatieven: 
voor wie wél?

Focus op 
flexibiliteit en 
alternatieven

Prognose 
samenstelling 

fleet

In vogelvlucht…

Merkvoorkeur: 
loyaliteit & 

attractiviteit

Rol 
verduurzaming

De volgende auto Alternatieven / Mobiliteitsconcepten Prognose eigen wagenpark
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Merkvoorkeur: 
loyaliteit & 

attractiviteit



LOYALITEIT & ATTRACTIVITEIT
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Lage bijtelling 
blijft belangrijk 

criterium
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1. Kiezen voor volledig elektrisch

Als ik nu voor de keuze 
zou staan, zou ik voor 

een Full EV kiezen

NZO 2016 NZO 2017

7% 13%

NZO 2018

17%

Observatie 1: 
Marktaandeel Full EV t/m 

aug 2018: 5,5%

Observatie 2:
200.000 x 17% = 34.000 

Full EV’s per jaar

Lage bijtelling blijft belangrijk criterium…
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2. De zakenauto niet privé gebruiken

2017 2018

8% 8%Telt NU niet bij 
(rijdt < 500 km privé)

Verwacht VOLGEND 
JAAR niet bij te tellen 

(rijdt < 500 km privé)

2019

12% 20%

?

Lage bijtelling blijft belangrijk criterium…
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Focus op 
flexibiliteit en 
alternatieven



16Focus op flexibiliteit en alternatieven…

biedt 
mobiliteits-budget 

aan

1. Invoering mobiliteitsbudget nog steeds hoog op de agenda

25%

20%verwacht invoering 
volgend jaar

45%

45%

30%

75%

> 1.000 werknemers



17Focus op flexibiliteit en alternatieven…

Lagere 
mobiliteits-kosten 

(28%)

Duurzaam & 
verantwoord 

ondernemen (34%)

2. Redenen voor aanbieden mobiliteitsbudget

Voldoen aan de 
wens van 

mede-werkers naar 
meer flexibiliteit 

(64%)
In dat kader ook: vaker 

stimuleren andere 
vervoersvormen



18Meer frictie te verwachten tussen werkgever 
en zakelijke rijder

NZO 
2017



19Meer frictie te verwachten tussen werkgever 
en zakelijke rijder

Werkgever Zakelijke rijder

Veel veranderbehoefte

Verwacht dat medewerkers 
vaker openstaan voor alterna-
tieven voor de auto van de zaak

Mobiliteitsbudget voorziet in een 
behoefte én is de oplossing voor 
veel uitdagingen

Weinig veranderbehoefte

Nauwelijks interesse in 
alternatieven

92% ziet een mobiliteits-
budget helemaal niet zitten



20Meer frictie te verwachten tussen werkgever 
en zakelijke rijder

Flexibiliteit & 
Mobiliteitsbudget

Medewerker-tevre
denheid

Twee domeinen spelen 
een sleutelrol

Acceptatie of weerstand?

• Bedrijven overschatten vaak de 
acceptatie/veranderingsbereidheid 
van zakelijke rijders

• Persoonlijk nut!

• Wie is geholpen met welke oplossing?

• Géén “one size fits all”

• Maar keuze bieden

• En goed voorlichten! 
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Alternatieven: 
voor wie wél?



22Alternatieven: voor wie wél?

1. Positieve associatie met Openbaar Vervoer 

15%

Hoge veranderbehoefte

Verwacht gebruik 
alternatieven is hoger

Staan positiever tegenover 
mobiliteitsbudget

Staan minder afwijzend 
tegenover autodelen

Wonen vaker in de stad



23Alternatieven: voor wie wél?

2. ‘Triple yes’: 3x optimale bereikbaarheid met andere 
vervoersvormen dan de auto  

19%

Positief tegenover 
alternatieven…

…elektrisch rijden

…autodelen

Kiest vaker OV bij 
vergelijkbare reistijd

Vaak ZZP/DGA

27% 4%

Woonadres Werkadres
Bezoekadressen/

Relaties

x x = 2%
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Prognose 
samenstelling 

fleet



25Hoge mobiliteitsbehoefte, maar kritisch op inzet..

Minder vaak afname zakenauto’s voorspeld1.

42% 34%

NZO 2017 NZO 2018 Afname van de 
mobiliteitsbehoefte40%

Beter benutten wagenpark, 
poolauto’s, andere  

vervoersvormen

40%

Verantwoordelijkheid 
medewerkers20%

Hoe mobiliteitsbehoefte dán invullen?



26Hoge mobiliteitsbehoefte, maar kritisch op inzet..

Maar vaker: aan minder medewerkers zal een auto 
van de zaak ter beschikking worden gesteld

2.

37% 47%

NZO 2017 NZO 2018
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1.

Benzine  Plug-in hybride Full EV

1. Het begint bij het faciliteren van de keuze

Prognose samenstelling toekomstige fleet…

Uit welke aandrijfsoorten kan worden gekozen?

Diesel



28Prognose samenstelling toekomstige fleet…

1.

Benzine

Diesel

Hybride
Plug-in hybride

BEV
FCEV

Anders

34%

47%

10%
4%

35%

27%

5%

10%

19%

3%

26%

14%
5%

8%

33%

12%

Huidige 
fleet

Prognose 
fleet 2021

Prognose 
fleet 2025

2. Bedrijven hebben hoge verwachtingen van EV

58%
45%
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Rol 
verduurzaming



30Actieve rol bij verduurzaming zegt veel over toekomstbeeld…



31Actieve rol bij verduurzaming zegt veel over toekomstbeeld…

>1.000 werkn.

33%



32Actieve rol bij verduurzaming zegt veel over toekomstbeeld…

weinig 
medewerkers

veel
medewerkers

actief mbt 
verduurzaming

niet-actief mbt 
verduurzaming

50% staat keuze Full EV toe

43% biedt alternatieven aan

32% heeft veel aandacht voor
verkeersveiligheid

verduurzaming = containerbegrip
verduurzaming = modern & betrokken
verduurzaming = bewust
verduurzaming = medewerkergericht
verduurzaming > vergroening



33Actieve rol bij verduurzaming zegt veel over toekomstbeeld…

Maar: géén 
discussie over 
de overstap 
naar 
elektrisch…
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Transiti
eVerduurzaming

Relevantie
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Meer informatie?       

ericvousten@vms-insight.nl


