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Het einde van dit “jaar der verschrikkingen” wenkt. Eenieder
slaakt een zucht van opluchting bij de gedachte dat het nooit
meer slechter kan. Eenieder laat
een kreet van vreugde omwille
van de hoop die de vaccinatie

ons brengt voor het beloofde
jaar 2021. Terugblikken en vooruitzichten worden er dezer dagen genoeg geschreven door de
zogeheten echte journalisten.
Toch voegen we er nog graag
enkele bedenkingen aan toe
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en willen we een hoopvol perspectief voor de toekomst van
onze automotive sector ondersteunen.
Maar ons betoog
starten we even zeer persoonlijk.
Het was ergens tijdens de
eerste lockdown dat we besloten een magazine op de
markt te brengen voor (en van)
onze geliefde, maar zwaar geteisterde automobielsector. Het
werd een digitaal magazine dat
vooral het werken en investeren
in en voor de automotivewereld
in de kijker zou plaatsen. Een
magazine dat verschillende
personen, tools en bedrijven uit
de sector in de spotlights
plaatste. Het werd een stevige
uitdaging om elke maand weer
goede content samen te brengen. Maar de positieve reacties
gaven ons een enorme boost.
Toch kan ook de motor van
ambitieuze en vooruitstrevende
plannen sputteren. Na vier verschijningen dienden we enigszins gas terug te nemen. Een
magazine leeft immers bij de
zegen van zijn adverteerders
of de inbreng van sponsors, en
laat dit nu net in onze door barre
toestanden
getormenteerde
sector een probleem geweest
zijn. Daarom liet onze vijfde
editie iets langer op zich wachten.
Maar nu kunnen we vandaag
dan toch met trots deze ‘feesteditie’ op de wereld loslaten. En
we hebben ook goed nieuws
voor de toekomst, want ook in
2021 zullen wij er staan met
verse artikels en nieuwe items
in mogelijks een nieuw jasje.
Hierover volgt snel meer info!
In deze editie laten we de
directeur communicatie van
Febiac aan het woord over zijn
loopbaan, passies en interesse
in de wondere wereld van de
automobiel. Voor onze rubriek
Company Insight belichten we
het wedervaren van een dealer
die zijn dienstverlening aan-

gepast heeft aan de vraag van
de markt en zo van dit “crisisjaar” toch een succes maakte.
In enkele rubrieken schrijven we
over tools en dienstverleningen
die onze markt en bedrijven in
de toekomst zullen bijstaan om
de transitie naar morgen te vereenvoudigen. Tevens richten we
onze aandacht op een Zweeds
topmerk dat al jaren in ‘pole–
position’ staat als het over
veiligheid gaat. De ‘dreamcar’
tenslotte, komt uit Modena. Het
mooie Italiaanse oord waar snelheid een levenskunst is die
onder andere met een stijgerend paard wordt belichaamd.
Voor onze sector zal het
volgende jaar met een primeur
van formaat starten. Het autosalon zal door de coronamaatregelen een jaartje uitgesteld
worden. We moeten met z’n
allen onze focus richten op
virtuele of reële showroomactiviteiten, ondersteund door
de aanwezigheid op alle mogelijke online kanalen en platformen. Het gehele commerciële
apparaat van de autodistributie
dient zich te herbronnen. Digitalisering is het codewoord
waaraan we ons trachten
te verwarmen om het jaar
van de hoop met een goed
resultaat in te zetten. Dit wordt
geen makkelijke oefening, maar
het doorworstelen van 2020
was dat ook niet.
En toch willen we nog even
stilstaan bij dit bijzondere jaar.
Onze sector zal ongeveer een
vierde van zijn omzet inboeten
door een virus waarvan we
exact een jaar geleden het
bestaan niet kenden. Door
de pandemie hebben we
een groot gedeelte van onze
gewoontes moeten aanpassen.
Van thuis uit werken was de
modus operandi en werd zelfs
even door de wetgevende
macht opgelegd. Files krompen en verdwenen tijdelijk hele-

maal. Onze blinkende karren
stonden veel te veel stil en
deden maar een schijntje van
het normale aantal kilometers.
Maar ook het openbaar vervoer
had geen succesvol jaar. Door
alle besmettingsgevaar werd
het onveilig om met veel volk in
kleine ruimten te vertoeven.
De grote vraag voor morgen
is: blijft dit duren? Blijven we
massaal digitaal werken en
krimpt zo het gebruik van de wagen in de mobiliteit van morgen?
Of is dit een tijdelijk verschijnsel?
Wat we zeker weten is dat de
interesse in private mobiliteit
blijft bestaan, hoewel de wagen
als product stilaan veranderingen ondergaat. Elektrificatie
maakt in alle geledingen zijn intrede. In full- of plug-in hybride
of volledig elektrische wagens,
overal vinden we batterijen terug. En de industrie ontwikkelt
meerdere mogelijkheden om
ecologisch rijden verder op de
kaart te zetten. Hoe snel dit
proces zal verlopen, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Tegelijkertijd staat ons retailconcept voor grote veranderingen: online showrooms, digitale
verkoopplatforms, lead genereren, process lead to prospect.
Allemaal termen die we de
laatste tijd leerden kennen en
die morgen deel zullen uitmaken van ons vakjargon.
De toekomst heeft ons veel
te bieden en we zijn ervan
overtuigd dat het nog nooit zo
boeiend is geweest. Daarom
wuiven we met plezier 2020 uit
en begroeten we met 2021 een
betere en boeiende toekomst.
Prettige feesten en vooral een
succesvol en gezond 2021
gewenst voor u, uw familie en
uw naasten.
De CarCareer redactie
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DE AUTOMOBIELSECTOR IS EEN
SECTOR VAN
GEPASSIONEERDEN.
JOOST KAESEMANS
DIRECTEUR COMMUNICATIE
VAN FEBIAC

Enkele weken geleden had hij de
ondankbare taak om, als Directeur
Communicatie bij Febiac, de meer
dan verwachte annulatie van het
Autosalon 2021 aan te kondigen.
Maar Joost Kaesemans had COVID19 niet nodig om in de kijker te
lopen. Al jaren verzorgt hij met
de nodige kennis, passie en
gedrevenheid de communicatie over
de Automotive sector in de gesproken
en geschreven pers. Vandaag leggen
wij Joost Kaesemans met plezier op
de rooster om hem te horen over
zijn loopbaan en zijn visie over onze
sector.

CC: Wie is Joost Kaesemans?
Joost Kaesemans: “Joost Kaesemans
is een goeie halve eeuw geleden
geboren; geboren op twee wielen, als
hij zijn vrienden mag geloven. Geef hem
een (motor)fiets en hij is in zijn element,
ongeacht of het is om ermee te rijden
(liefst lang en ver), eraan te prutsen, te
onderhouden of herstellen of om gewoon
over te filosoferen. Favoriete bezigheid:
onderweg zijn, alleen, met vrienden of
met het gezin.”
CC: Hoe is uw loopbaan te omschrijven?

JOOST KAESEMANS
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Joost
Kaesemans:
“Na
studies Germaanse Talen
in Brussel en Leuven ben ik
begonnen bij de VRT
verkeersredactie. Dat was
waar ik van droomde, bij de
radio werken. Naast radio
is muziek immers die
andere grote liefde die ik
koester. Daar mocht ik dan
naast de dagelijkse files en
verkeersproblemen ook wat
stukjes brengen over motorfietsen en motorrijden voor
Studio Brussel en enkele
motormagazines. Tot het
aanbod kwam van FEBIAC
om verantwoordelijke van
de afdeling gemotoriseerde
tweewielers
van
de
federatie te worden. Een jaar

IK TRACHT GEDEGEN,
ONDERBOUWDE
ARGUMENTEN TE
GEBRUIKEN EN HET
BREDE PLAATJE TE
ZIEN, TE BEGRIJPEN
WAT DE TEGENPARTIJ OF DE
KRITISCHE JOURNALIST DRIJFT.

later werd ik doorgeschoven
naar het woordvoerderschap,
een taak die ik nu al meer dan
21 jaar doe, wat mij tot een
deel van het meubilair van de
federatie maakt. Maar ik ben
nog steeds verwonderd door
de dynamiek en innovatiekracht van de branche én
bovendien ben ik nooit bang
geweest van wat tegenwind.
Al waait die de laatste jaren
wel heel erg fors soms.”

CC: Wat zijn de grootste
successen uit uw carrière
en wat zijn uw verdere
doelen?
Joost
Kaesemans:
“Ik
probeer weg te blijven van
sensatie en oproer. Ik denk
dat op die manier ‘scoren’
op langere termijn niet
veel bijbrengt en enkel
polariseert. Ik tracht gedegen,
onderbouwde argumenten te
gebruiken en het brede
plaatje te zien, te begrijpen
wat de tegenpartij of de
kritische journalist drijft. Dat
is ongetwijfeld de reden
waarom ik gruw van de
bitsheid en het zwart-wit
conflictmodel
dat
zo
makkelijk via ‘sociale media’
wordt gecreëerd. Hoe dan
ook moet je samen met
voor- en tegenstanders, met
mensen die jouw visie delen
en anderen die dat absoluut
niet doen, bouwen aan een
toekomst die op de ene of
andere manier beter is. Die
overtuiging op een geloofwaardige manier overbrengen en delen, dat vind ik nog
steeds een mooie en waardevolle taak.”
CC: Wat is uw visie op de
hedendaagse automobielsector?
Joost Kaesemans: “Er zijn
weinig sectoren die zich
aan een dergelijk hoog
tempo aanpassen aan de
veranderingen die vanuit
de maatschappij gevraagd
worden. Die innovatiekracht
heeft er altijd ingezeten en
die wordt enkel groter. Dat is
prachtig om te zien en daar
mag de sector best trots op
zijn. Hoe dat komt? Omdat
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het een sector is die gedreven wordt door passie.
Maar tegelijk zijn er weinig
sectoren die zo hard de wind
van voren krijgen, die zo
kritisch worden benaderd en
zo worden uitgedaagd. Het
is naïef, ik weet het, maar ik
reken er nog steeds op
dat ooit het besef begint
te groeien bij onze ‘tegenstanders’ en ‘challengers’
dat wij dezelfde doelen voorstaan: dingen beter maken,
duurzamer,
prettiger,
bereikbaarder, comfortabeler,
veiliger. Laat ons er daarom
voor zorgen dat de sector
niet zo wordt doodgeknepen
dat er geen ruimte meer is
voor deze ontwikkelingen
die uiteindelijk iedereen ten
goede komen, ongeacht of je
nu zelf automobilist bent of
niet.
Tegelijk mogen we niet
blind zijn voor onze fouten.
De
sector
neemt
het
olympische moto ‘altius,
fortius, citius’ in mijn ogen
vaak nog té letterlijk. Die
laatste kilowatt uit een
blokje wringen, die nieuwe
versie die nog net iets sneller
is dan de vorige… Ik zie
dat nog zo vaak als eerste
verkoopargumenten. Is dat
nog waar het vandaag om
draait, is dat echt waarop
de consument zijn keuze
bepaalt? Er zijn zoveel
andere mooie verhalen te
vertellen over onze sector en
zijn producten en diensten…”
CC: Hoe ziet u de invloed
van de COVID-19 pandemie op onze sector?
Joost Kaesemans: “Tja,
waar zullen we beginnen?

VIDEO: JOOST KAESEMANS OP HET AUTOSALON
OVER DE TRENDS VAN HET JAAR 2020
Er is het onmiddellijke effect
van de winkelsluitingen. Dat
zadelt de autoverkoop op
met een minderverkoop van
circa 25% dit jaar. Dat alleen
is al vrij ongezien en heeft
vanzelfsprekend zeer grote
financiële gevolgen. De
sterke verstoring van de
markt stuurt de planningen in de war, verkoopsprognoses en -strategieën
kunnen allemaal de vuilbak in. De sluiting van veel
productiesites dit voorjaar
(en de latente dreiging dat
dit opnieuw zou kunnen
gebeuren) maakt bovendien dat er vandaag voertuigen
worden
verkocht
waarvan soms eigenlijk niet
geweten is wanneer ze geproduceerd en geleverd
zullen
kunnen
worden.
Dat creëert een moeilijke
situatie met de klant. Maar

de invloed van COVID-19
op de branche gaat vanzelfsprekend veel verder. De
economie krijgt een knauw,
en dus ook de tewerkstellingsgraad en het aantal benodigde voertuigen bij
bedrijven. Of nog: het
thuiswerk doet het aantal
gereden kilometers fors
dalen, hetgeen zich ook
weer vertaalt in minder onderhouds- en herstelactiviteiten in het dealernet. Anderzijds is de kwaliteit van
de autoverplaatsingen in
veel gevallen verbeterd: files
zijn gesmolten als sneeuw
voor de zon. Ook is bij veel
consumenten het besef gegroeid welke meerwaarde
een eigen vervoermiddel
betekent. Je eigen auto,
motor, scooter of fiets heeft
plots een heel nieuwe waarde,
een nieuwe dimensie ge-
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kregen die toelaat om de
veiligheidsmaatregelen
te
respecteren en je veilig te
voelen.
Sommigen gebruiken de
COVID-crisis om ook op
mobiliteitsvlak hun politieke
agenda te verwezenlijken.
Soms
met
heel
rare
redeneringen en kronkels.

ER ZIJN WEINIG
SECTOREN DIE ZICH
AAN DERGELIJK
HOOG TEMPO AANPASSEN AAN DE
VERANDERINGEN
DIE VANUIT DE
MAATSCHAPPIJ
GEVRAAGD WORDEN.

We gaan de evolutie nog
even moeten opvolgen,
maar ik denk werkelijk niet
dat deze crisis het einde
betekent van de voorkeur van de burger voor
individuele
mobiliteitsoplossingen, al dan niet
gemotoriseerd. Ik bedoel:
sommigen zien in de minderverkoop van auto’s dit jaar
al het einde van het autotijdperk. Het succes van de
tweedehandsmarkt
vertelt
natuurlijk
een
ander
verhaal. We moeten de trend
nog even verder bekijken,
maar ik geloof heus niet
dat het gemiddeld voertuigbezit door deze crisis
fundamenteel zal veranderd
zijn. Al moet ik me misschien
wat
genuanceerder
uitdrukken, ik denk niet dat
de graad van beschikking
over een eigen vervoersmiddel is gedaald. Maar ik
kan me wel voorstellen dat
in een aantal gevallen het
systematische en wellicht
blijvende
(gedeeltelijke)
thuiswerk betekent dat een
gezin het met een auto
minder kan stellen, en toch
nog met eigen middelen
aan zijn mobiliteitsnoden kan
voldoen.
Wat ik als positief ervaar is het
feit dat veel mensen hun blik
verruimd hebben. Je hoeft
niet alles steeds met hetzelfde
vervoermiddel te doen, je
hoeft niet vast te kleven
aan het winkelen in steeds
dezelfde supermarkt. Het
besef is gegroeid dat over een
breed pallet aan vervoersmogelijkheden beschikken
gewoon erg prettig en
efficiënt is. Ik zie hier wel een
boost voor het mobiliteits-

budget: de andere manier
van werken die we ons
eigen maken, maakt het
extra relevant om je eigen
mobiliteitskorfje te kunnen
samenstellen.”
CC: Wat is uw visie op de
automobiliteit in de globale
mobiliteit van morgen?
Joost Kaesemans: “De auto
blijft in mijn ogen de eerste
drager van het globale
mobiliteitssysteem.
Maar
dat geldt wellicht niet altijd
en niet voor iedereen. En

DIE GEKKE CONCEPTVOERTUIGEN DIE JE
OP GROTE AUTOMOBIELSALONS
ZIET, DAT ZIJN GEEN
‘SPIELEREIEN’. DAT
ZIJN DENKOEFENINGEN HOE
DE AUTOBRANCHE
OPLOSSINGEN EN
DIENSTEN KAN
BLIJVEN AANREIKEN.

het hoeft ook niet altijd een
auto meer te zijn die je zelf
bezit. Er is immers niet één
mobiliteit, niet één manier
van aan de mobiliteitsnoden
en -verwachtingen te voldoen. Ieder heeft zijn eigen
noden en wensen. Dat wordt
vaak vergeten, of zelfs doelbewust ontkend. Veel van de
discussies die ik voer, lopen
vast op het feit dat elkeen
zijn mobiliteit als dé mobiliteit

10

beschouwt. Wat voor mij
geldt, dat geldt voor iedereen.
Terwijl het tegengestelde
waar is natuurlijk. Een
ogenschijnlijk futiel verschil
tussen jouw en mijn situatie
maakt dat wij ons op een heel
andere manier bewegen.
Een ander job, een paar
straten dichter bij het station,
een kind dat extra zorg
behoeft, een ouder die je
dagelijks wil bijstaan, een
manke heup… zulke kleine
dingen openen of sluiten
keuzes en mogelijkheden
op het vlak van mobiliteitskeuze. Ik vind het erg belangrijk om gewenst gedrag te
stimuleren, maar ik vind
het net zo belangrijk om iedereen de mogelijkheid én
de vrijheid te laten om een
mobiliteitsmodus te kiezen
die aansluit bij zijn of haar
noden.
Laat ons daarnaast ook niet
de fout maken om naar de
toekomst te kijken met de
oplossingen van vandaag.
Nieuwe
manieren
van
wonen – collectiever, kleiner,
geconcentreerder – krijgen
een pendant in de vorm van
nieuwe voertuigen en nieuwe
mobiliteitsdiensten.
Die
gekke
conceptvoertuigen
die je op grote automobielsalons ziet, dat zijn geen
‘spielereien’, dat zijn denkoefeningen hoe de autobranche oplossingen en
diensten kan blijven aanreiken die in fase zijn
met de maatschappelijke
ontwikkelingen of die deze
ontwikkelingen mee mogelijk
maken. Dat is een heel ander
verhaal dat het verwijt dat we
zo vaak horen als ware de
autosector de dinosaurus die
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niet in staat is om zich aan
te passen aan de nieuwe
wereld.”
CC: Hoe is FEBIAC als organisatie te omschrijven?
Joost Kaesemans: “FEBIAC
vzw is de federatie van
de auto- en tweewielerindustrie in België en het
Groothertogdom Luxemburg.
Zij vertegenwoordigt de
constructeurs en invoerders
van de vervoermiddelen op
de weg (personenwagens,
bedrijfsvoertuigen,
gemotoriseerde tweewielers,
fietsen) in België en Luxemburg; en dit op Europees,
internationaal, federaal en
regionaal niveau. Maar ook
aanbieders van mobiliteitsdiensten en bijvoorbeeld autodeelprojecten zijn welkom
in onze federatie en bieden
wij ondersteuning. Dat past
in onze bekommernis om
de maatschappelijke rol van

SOMMIGEN ZIEN IN
DE MINDERVERKOOP
VAN AUTO’S DITJAAR
AL HET EINDE VAN
HET AUTOTIJDPERK.
HET SUCCES VAN
DE TWEEDEHANDSMARKT VERTELT
NATUURLIJK EEN
ANDER VERHAAL .

het wegvervoer. Daarom zijn
milieu, mobiliteit, verkeersveiligheid
en
fiscaliteit
belangrijke thema’s voor

de federatie en onderzoekt
FEBIAC hoe de industrie
hieraan
tegemoet
kan
komen.
FEBIAC wil bijdragen tot een
duurzaam
ondernemersklimaat voor haar leden.
Daarom
functioneert
FEBIAC vaak als tussenpersoon tussen onze leden
enerzijds, en de politieke
besluitvorming
anderzijds.
Welke trends en evoluties
leven er in de sector die een
vertaling moeten krijgen op
beleidsniveau, en hoe ontwikkelt het mobiliteitsbeleid
zich en hoe kunnen wij onze
leden bijstaan om zo goed
mogelijk geïnformeerd en
aangepast te zijn aan deze
ontwikkelingen, aan het
maatschappelijke en beleidskader. Tot slot is FEBIAC een
bron van heel veel data en
analyses over de voertuigmarkt en het voertuigenpark
in ons land.”
CC: Welke invloed heeft de
lockdown gehad op jullie
werking?
Joost Kaesemans: “Het was
natuurlijk alle hens aan dek
in een periode waarin er
veel vragen waren en vaak
te weinig of te onduidelijke
antwoorden. Anderzijds zijn
dat precies ook de momenten waarop de meerwaarde
van een federatie voor haar
leden heel tastbaar wordt
en waarin veel en helder
communiceren
uiterst
belangrijk is, zelfs al bleven
er veel twijfels, onduidelijkheden en schemerzones.
Het is ook een periode waarin het vertrouwen dat je hebt
opgebouwd met het netwerk

12

en met de politieke wereld
vruchten afwerpt. In het
algemeen
hebben
we
kunnen
vaststellen
dat
zeer veel economische en
industriële sectoren knap
werk hebben gemaakt van
sluitende protocollen, goeie
afspraken, veilige oplossingen. Dat is een mooi signaal
in een wereld waarin ‘de
industrie’ niet altijd in een
goed daglicht komt te staan.”
CC: Zoals verwacht hebben
jullie het Autosalon in
Brussel moeten annuleren. Hebben jullie vanuit
FEBIAC een ondersteuning of organisatie voorzien
ter vervanging voor de
sector in deze belangrijke
periode?
Joost Kaesemans: “FEBIAC
mengt zich niet in de
commerciële strategie van
haar leden, dat willen en
mogen wij niet doen. Maar
met
onze
automobielsalons bieden wij hen wel
een krachtig platform aan
waar zij desgewenst gebruik
van kunnen maken. Deze
keer lukt dat dus niet, en
vallen de merken terug op
hun eigen communicatiemiddelen
en
distributienetwerk. Elk merk bepaalt
daarin zijn eigen strategie,
maar het is duidelijk dat de
meesten het traditionele
momentum
van
januari
niet zullen willen mislopen.
Januari is immers de maand
waarin de Belg nadenkt over
de aankoop of de vervanging
van zijn voertuig, én het is
de maand waarin de sector
extra inspanningen levert
om de concurrentie aan te
wakkeren en met sterke

voorstellen te komen.

evolueren?

Wij van onze kant wensen
dat januari de maand blijft
waarin over (auto-)mobiliteit
wordt gesproken, waarin de
sector aandacht krijgt, waar
de innovaties en de evoluties
in het mobiliteitslandschap
worden belicht. Wij zullen
dus inderdaad niet nalaten
om pers en publiek een hele
reeks data, feiten, cijfers
en overtuigingen te delen.
Bovendien zijn heel veel
media aan de slag gegaan
met de ontwikkeling van
digitale platformen die de
sector en zijn producten in
de kijker stellen. Zal januari
dus ook dit jaar automobielmaand zijn in ons land?
Zeker wel!”

Joost
Kaesemans:
“De
concentratie die bezig is zal
zich nog verder doorzetten.

CC: Hoe ziet u onze sector
voor de werkgevers verder

ER BLIJFT WELLICHT
EEN PLEK VOOR
KLEINE LOKALE VERKOOPS- EN ONDERHOUDSPUNTEN,
MAAR HET ZWAARTEPUNT VAN DE AUTODISTRIBUTIE KOMT
IN DE HANDEN VAN
GROTE GROEPEN.

Er blijft wellicht een plek voor
kleine lokale verkoops- en

VIDEO: JOOST KAESEMANS OVER HET
KOPEN VAN EEN AUTO & AUTODELEN
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onderhoudspunten,
maar
het zwaartepunt van de
autodistributie komt in de
handen van grote groepen
die de slagkracht hebben
om de technische evolutie
te blijven bijbenen én om
commercieel hun reikwijdte
te verzekeren. Daarnaast
spelen
technologische
evoluties een rol. De opkomst van elektrische voertuigen, de systemen van rijassistentie die maken dat
foutjes gecorrigeerd worden
en ongevallen vermeden,
dat alles heeft een belangrijke invloed op de serviceactiviteiten en dus op de
tewerkstelling. Het is echter
een thematiek die ik liever
over laat aan de collega’s
van Traxio die onder andere
van
automobielsdistributie
hun specialisatie hebben
gemaakt.”

CC: Wat zijn, volgens u,
de grootste uitdagingen
en bedreigingen voor de
investeerders
in
onze
sector?
Joost Kaesemans: “Ik blijf
mezelf een beetje herhalen,
de automobielsector is het
altijd gewoon geweest om
zich aan te passen, zich
opnieuw uit te vinden,
oplossingen aan te reiken.
Die capaciteit is vandaag
nog meer dan ooit nodig,
dat is duidelijk. Maar dat
aanpassingsvermogen komt
er niet zomaar én het is niet
oneindig. Twee condities
blijven essentieel: de sector
moet over de middelen
blijven beschikken om de
eerste investeerder in R&D
- en dus in innovatie – te
blijven. En ten tweede: het
beleidskader moet stabiel,
helder
en
voorspelbaar
zijn. Het gebrek aan visibiliteit op langere termijn, het
feit dat het geweer zo vaak
van schouder wordt gewisseld, het feit dat het beleid
nog steeds niet gestuurd
wordt op Europees niveau
maar dat elk van de beleidsniveaus zijn eigen wensen
en dromen heeft, dat doet
zoveel efficiëntie verloren
gaan. Neem bijvoorbeeld
het streven naar zeroemissiemobiliteit
en
de
timings en condities die door
de verschillende landen en
deelstaten of gewesten naar
voren worden geschoven.
Zo gek kan je het toch niet
bedenken voor een industrie
die
op
mondiaal
vlak
opereert?”
CC: Hoe zie je de evolutie
van de mobiliteit als

sector? En wie kan hierin een
voortrekkersrol
spelen?
Joost Kaesemans: “De belangrijkste verrijking voor
de sector die we volop
aan het beleven zijn, is die
van de data en de datacommunicatie. Niet enkel
van de individuele voertuigen zelf, maar ook in de
relatie tot de infrastructuur
en tot andere mobiliteitsnetwerken
zoals
het
collectief
vervoer.
De
ontwikkelingen
op
dat

DE AUTOMOBIELSECTOR IS EEN
SECTOR VAN GEPASSIONEERDEN.
ALS GELD VERDIENEN JE EERSTE
DRIJFVEER IS,
MOET JE GEEN
AUTO’S GAAN
VERKOPEN.

vlak laten toe om geheel
nieuwe mobiliteitsconcepten
te ontwikkelen en tegelijk
om de bestaande mobiliteitsstromen beter te begrijpen
en te optimaliseren. Uit het
creëren van een verbonden,
intergeconnecteerd
mobiliteitssysteem dat het
voertuigniveau
overstijgt,
groeien nieuwe mobiliteitsen gebruiksmodellen. Maar
het gaat veel verder dan
dat. Denk aan stedenbouw
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en stadsontwikkeling. De
stad breidt uit, nieuwe woonwijken komen erbij. Er
worden wat obstakels ingebouwd om individueel autobezit te ontmoedigen enerzijds en anderzijds wat kleine
impulsjes gegeven rond voertuigdelen of zero-emissiemobiliteit, en dan denken we
dat het zaakje rond is? Neen
toch! De mobiliteitsnoden en
de passende antwoorden
op de vraag naar mobiliteit
die moeten vanaf het eerste
moment
worden
ingecalculeerd
en
geoptimaliseerd. Dat is mijn
grootste
frustratie:
hoe
morsig er wordt omgegaan
met mobiliteit en hoe sterk
we het ons nog veroorloven
om de infrastructuur, zowel de bestaande als de
schaarse nieuwe, optimaal te
benutten.”
CC: Welke raad en lessen
wil u nog meegeven aan
alle gepassioneerden in
onze sector?
Joost Kaesemans: “Ik ben
blij dat u zelf het woord
‘passie’ in de vraag opneemt.
De automobielsector is een
sector van gepassioneerden.
Als geld verdienen je eerste
drijfveer is, moet je geen
auto’s gaan verkopen. Als
teren op verworven kennis je
comfort geeft, kies dan niet
voor de branche, want in de
autosector is het bijleren en
aanpassen nooit voorbij. Je
krijgt bij ons geen carrière
in vrijloop, maar anderzijds:
je voelt de adrenaline pas
wanneer je de motor hoort
werken, toch?”
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EEN GRATIS
DEMO VOOR
UW BEDRIJF?

VRAAG AAN

COMPANY
INSIGHT
BEN DE GROOF I CEO VAN
WAASLAND AUTOMOTIVE

In dit bijzonder jaar heeft onze sector meer dan barre tijden doorgemaakt. De
industriële activiteiten van verschillende merken lagen maanden stil. Ingenieurs
zaten in verplichte quarantaine en hun ontwikkelingen werden in de wachtkamer gestopt. Concessiehouders dienden wekenlang hun deuren te sluiten
en onze sector verloor ongeveer een vierde van zijn omzet. Toch waren er ook
enkele lichtpunten tijdens dit besmet jaar. Er zijn dealers die zich specialiseerden en hun activiteiten aangepast hebben aan een veranderende markt.
Zij scoorden wel en gooiden hoge ogen. Een voorbeeld in deze categorie is
Waasland Automotive. Wij gingen ons oor te luisteren leggen voor alweer een
boeiende “Company Insight”.

E

en halve eeuw geleden
startte Jos De Groof
als
technieker
een
garage in het Waasland.
Snel groeide de garage uit
van een onderhouds– en herstellingswerkplaats
over
lokaal agent tot “Ford
concessiehouder”.
Dertig
jaar geleden stapte zoon Ben
in vader Jos zijn voetsporen
en nam de leiding over het
dealership. Vanaf dat moment
groeide het bedrijf tot een
vooraanstaand en modern
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mobiliteitsdienstverlener. Met
een Ford Store in Beveren,
een
Forden
Mazda
concessie in Sint Niklaas,
een Ford Smart Lab in het
Waasland Shopping Center,
bandencentrales en een auto
accessoire shop is Waasland
Automotive dezer dagen alomtegenwoordig.
Vandaag laten wij Ben De
Groof, CEO van Waasland
Automotive aan het woord
over het verleden, heden en
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vooral de boeiende toekomst
van zijn bedrijf.

De geschiedenis van het
bedrijf is het verhaal van
een constante groei. Vanaf
het prille begin werd er gebouwd aan de basis met veel
oog voor de dienstverlening
naar de klant toe en met een
duidelijke visie op de toekomst. Toen een twaalftal
jaren terug de onderneming

verhuisde naar de huidige
vestiging aan het Pareinpark te Beveren was dit een
zeer bewuste stap voorwaarts. Deze investering en
de overname van de Ford
concessie in Sint-Niklaas
zijn de pijlers van de huidige
groep. Door deze basis aan
te vullen met twee bandencentrales (Antwerpen Noord
en Beveren) en een auto
toebehoren shop, werden er
verdere stappen gezet naar
de multi-dienstverlening in
en voor de automobielsector.
Omdat de bandenservice
bedrijven zich al lang niet
meer focussen op het plaatsen van rubber alleen, maken
zij deel uit van het ‘one-stop
shopping’ totaalconcept waar
de Waasland Automotive
groep voor staat.
In 2019 werd de mogelijkheid geboden om een
permanente showroom op
te starten in het Waasland
Shopping Center. Dit nieuwe
retail-concept, “Ford Smart
Lab” genoemd, is een
showroom waarmee we ons
midden in de leefwereld van
onze klanten plaatsen. Het
was de vijfde “Smart Lab“
ter wereld, en ondertussen werden er nog nieuwe
vestigingen in Oslo, Sydney
en Shanghai geopend. De
eerste “Smart Lab” voor
België is gevestigd in Brussel en wordt er beheerd door
AB Automotive. De “Smart
Lab” is ontstaan uit de
wetenschap dat het aantal
concessiebezoeken (en dit
werd nog voor coronatijden
gemeten) met 70% daalde.
Een informele maar fysieke
aanwezigheid in onze “hyper
geconnecteerde wereld”, op

een plaats waar vele mensen
aanwezig zijn, is het middel
bij uitstek om met klanten
kennis te maken. Door de
klant tegemoet te komen in
zijn leefomgeving en hem in
alle rust door de showroom
te laten kuieren, bereiken de
Ford stores met hun “Smart
Lab” een groot aantal automobilisten die momenteel
geen Ford klant zijn. In het
“Smart Lab” proces willen
wij in de eerste plaats de
mensen
informeren
en
enthousiasmeren voor de
Ford producten.

HET FORD SMART
LAB IN HET WAASLAND SHOPPING
CENTER IS EEN
SHOWROOM WAARMEE WE ONS
MIDDEN IN DE
LEEFWERELD VAN
ONZE KLANTEN
PLAATSEN.
Het jaar 2020 vertrok als een
trein, maar deze kwam in de
maand maart abrupt tot stilstand. De eerste lockdown
was voor Waasland Automotive, zoals voor vele
collega’s, een groot “zoeken
naar”... Er mocht niets en er
kon niets, en toch hadden wij
als ondernemer permanent
de behoefte contact te
maken met onze klanten.
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Telefonisch en digitaal werd
zoveel mogelijk aangeknoopt
met de wereld van onze
relaties. Waar WaaslandAutomotive voorheen reeds een
groot deel van zijn focus
richtte op de verkoop van
commerciële voertuigen en
het hebben van veel stock,
nieuwe en tweedehandsvoertuigen, hebben wij ons
hierin tijdens dit “pandemiejaar” verder gespecialiseerd.
De klant digitaal benaderen
en kant en klare oplossingen bieden met een snelle
levering waar nodig, maakte
van 2020 alsnog een - naar
omstandigheden - zeer goed
jaar.
Vooral de markt van de
commerciële
voertuigen
werd dit jaar belangrijk.
De verkoop van de lichte
bedrijfsvoertuigen zat reeds
in de lift door de sterk gewijzigde transportnormen, de
nieuwe regels rond stadsmobiliteit en de “last-miledelivery”
problematiek.
Echter, met de immense verhoging van de E–commerce
en de diverse leveringen
aan huis bereikte de vraag
naar Ford LCV ’s ongekende
hoogtes.
Het aanbod wordt ook alsmaar groter, de vraag gediversifieerder en service
belangrijker dan ooit. Dat
hebben wij bij Ford Waasland
Automotive zeer goed begrepen. In die mate zelfs dat
de vestiging in Sint-Niklaas
zich in de toekomst puur
zal toespitsen op verkoop,
onderhoud en herstellingen
van het populaire bedrijfsvoertuigengamma van Ford!
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Met een service op maat
maken
wij elke dag het
verschil, en dit is een must.

DOOR DE KLANT TEGEMOET TE KOMEN
IN ZIJN LEEFOMGEVING & HEM
IN ALLE RUST DOOR
DE SHOWROOM TE
LATEN KUIEREN,
BEREIKEN DE
“SMART LABS” EEN
GROOT AANTAL
AUTOMOBILISTEN
DIE GEEN FORD
KLANT ZIJN.
De bestelwagen van vandaag is een maatproduct
en de activiteiten van de
klant
bepalen de configuratie van het voertuig. Niet
alleen qua lengte en hoogte,
maar
bijvoorbeeld
ook
de overbrengingsverhouding,
cruciaal voor de duurzaamheid en de gebruikskosten
op langere termijn, wijzigen
met de toepassing. Door zijn
schaal kan Waasland Automotive investeren in gespecialiseerde,
hoogopgeleide medewerkers, zowel qua verkoop als naverkoop.
Waasland
Automotive
doet het als Ford Transit
Center bijzonder goed. Hoewel 2020 niet meteen een
jaar om te koesteren was,

werden er toch niet minder
dan 750 lichte bedrijfsvoertuigen verkocht. Van
één enkele Transit Courier
voor een zelfstandige uit de
lokale KMO zoning, tot een
contract voor 300 voertuigen
voor de Vlaamse Overheid of
Fluvius, en zelfs 500 Transit
Custom bestelwagens voor
geneesmiddelendistributeur
Febelco: allemaal vonden ze
de weg naar ons CV Center.
Onze kracht in deze bestaat
uit drie kenmerken, en dit
naast onze professionele
aanpak natuurlijk. We hebben
een zeer grote voorraad
stockwagens. Er is steeds
een ruim en divers verhuurwagenpark van 50 tot 100
jonge (max 6 à 12 maanden
oud) voertuigen beschikbaar,
dat kan aangewend worden
voor aanloop- of vervangwagens of dient om tijdelijke noden op te vullen. En
wij leveren een alles-in-één
concept
wat
voor
commerciële voertuigen een
zeer belangrijke troef is.
Bijna alle lichte vracht voertuigen
(+90%)
worden
door Waasland Automotive
volledig
gepersonaliseerd
afgeleverd. Dit betekent dat
alle om– en verbouwingen
“in-huis’ worden uitgevoerd
door onze specialisten die
wij hier permanent voor opleiden. We rekenen hiervoor eveneens op onze gespecialiseerde
toeleveranciers: van signalisatie
over inrichting tot koeltoepassingen.
Door
de
montage ‘in-house’ te doen,
besparen wij voor de klant tot
40% doorlooptijd, en regelen
wij een complete ontzorging.
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Bij een grote vloot telt deze
besparing door.
Ook op het vlak van naverkoop speelt Waasland
Automotive in de Champions
League.
Met
gespecialiseerde techniekers,
grotere en zwaardere hefbruggen, en een grote onderdelenvoorraad
om
de
downtime
te
beperken
optimaliseren wij de klantentevredenheid. We hebben
zelfs servicepakketten op
maat
voor
bijvoorbeeld
last-mile-delivery
klanten
waarvoor
letterlijk
elke
minuut telt. En ook de
elektrische toekomst omarmen we, want hier zijn wij
vandaag reeds perfect op
voorbereid. Waasland Automotive ambieert om alle klanten vervoer te garanderen
met oog op maatschappelijk
verantwoord
en
milieubewuste mobiliteit.
Als officiële Ford store kan
iedereen bij ons “one-stop

MET DE IMMENSE
VERHOGING VAN DE
E-COMMERCE EN
DE DIVERSE
LEVERINGEN AAN
HUIS, BEREIKTE DE
VRAAG NAAR FORD
LCV’S ONGEKENDE
HOOGTES.
shoppingcenter” terecht voor
de aankoop van nieuwe- en

VIDEO: BEN DE GROOF OVER WAASLAND AUTOMOTIVE
tweedehandswagens, transitvoertuigen, auto accessoires
en banden en u kan er
genieten van alle diensten na
verkoop.
Om deze uitdagingen te
ondersteunen zijn er dag
in dag uit 80 medewerkers
aan de slag in onze diverse
diensten. Onze medewerkers
zijn gespecialiseerd, hoogopgeleid in de functie die ze
uitvoeren en ervaringrijk in
de sector. Wij hebben een
team medewerkers met een
zeer hoge anciënniteit, waaronder meerderen die nooit
een andere werkomgeving
kenden. Onze medewerkers
werken met
een strakke
organisatie maar in een zeer
familiale geest, sommigen
lijken zelfs echt familie te
zijn. Wij geven alle mensen
optimale doorgroeikansen,
laten hen werken met de

nodige en alle mogelijke vrijheden en steunen hen bij
hun ideeën en ontwikkelingen. Tevens zorgen wij voor
permanente bijscholing en

ONZE GROEP MOCHT
DIT JAAR VOOR DE
25STE KEER DE
‘FORD CHAIRMAN’S
AWARD (VOOR
KLANTTEVREDENHEID) IN ONTVANGST NEMEN.
coaching
‘on
the
job’
voor nieuwe producten,
programma’s en, of werkwijzen.
Dit jaar hebben wij ons team
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vooral moeten scholen in de
richting van een verregaande
digitalisering. Wij merken
dat onze klanten de digitale
mogelijkheden die wij aanbieden ten zeerste weten te
waarderen en wij dragen er
zorg voor om dit aanbod nog
te verruimen. Digitalisering
vergroot de mogelijkheden
van Waasland Automotive
om de klant te bereiken en
met hem te communiceren.
Ook voor onze naverkoopafdeling zorgen wij voor
permanente
scholing.
De opleidingen om de
elektrificatie van ons gamma
met de nodige kennis van
zaken te aanschouwen, en
de permanente opleiding
om
de
technische
specialisatie
van
onze
afdeling commerciële voertuigen
te
ondersteunen
zijn maar twee van de vele

projecten van permante bijscholing.
Dit jaar is voor Waasland
Automotive, ondanks alles,
zeer geslaagd. Wij zullen het
jaar eindigen met een Ford
orderportefeuille die groter
is dan deze van 2019. Waar
Mazda het iets minder doet
wordt dit gecompenseerd
door een hogere verkoop in
tweedehandsvoertuigen.
De toekomst oogt zeer mooi
voor Waasland Automotive.
Met investeringen in onder
andere een grote tentoonstellingsruimte voor tweedehandsvoertuigen in SintNiklaas, een CV Center
op dezelfde locatie en een
derde bandencentrale zetten wij de weg naar verdere
groei in.
Waasland Automotive is,
hierin ondersteund door zijn
lokale agenten, de enige
Ford- en Mazda verdeler in
het Waasland. Als all-round
automobielbedrijf bieden wij
onze klanten een “one-stop
shopping center” waar rijplezier en veiligheid centraal
staan.
Dat
een
onberispelijke
service geen loos begrip is
bij Waasland Automotive,
bewijst het feit dat onze
groep dit jaar voor de 25ste
keer de ‘Ford Chairman’s
Award’ in ontvangst mocht
nemen. Daarmee wordt de
Belgische
Ford-verdeler
met de hoogste scores qua
klantentevredenheid
bekroond. Het beste bewijs dat
de aanpak van Waasland
Automotive werkt.
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EV—
MOBILITY
INSIGHT

De elektrificatie van ons rijdend park is niet meer te
stoppen.
Langzamerhand
neemt de EV wagen een
vaste plaats in onze moderne gemeenschap in. Alleen zitten we met z’n allen
nog met enkele praktische
vragen, waar kunnen wij laden, hoeveel kosten onze
laadbeurten, hoe maak ik deze
kosten bekend aan de fiscus
enzovoort, enzoverder.
Aan al deze vragen wordt
door één eenvoudige creatie
- onder de vorm van een
app - een einde gemaakt.
Leve
de
vooruitgang
die voor comfort zorgt op
onze weg naar een ecologischere mobiliteit.
// JEROEN VERTONGEN
// CO-FOUNDER EEVEE

G

ebruikers van elektrische
voertuigen weten alleen hoeveel kilometer ze met hun
batterij nog kunnen rijden. Hoeveel electriciteit ze aan elke stekker
laden, wat daar de exacte kostprijs
van is of hoeveel ze van die kosten in
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rekening
mogen
brengen, blijft een goedbewaard
geheim. Tot nu. Want met
EEVEE hebben appbouwer
Appwise en de ondernemende innovators Jeroen
Vertongen en Geert Groosman een toepassing ontwikkeld die alle details
netjes in kaart brengt. Deze
mobiele tankkaart voor elektrisch rijden is een product
met internationaal potentieel!
Elektrisch rijden mag dan
wel vooruitstrevend zijn, de

EEVEE BIEDT DE
EIGENAARS VAN
ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN DE
MOGELIJKHEID OM
ELKE KILOMETER,
KILOWATTUUR &
EURO NAUWKEURIG
OP TE VOLGEN.

beschikbare informatie over
de laadbeurten is dat allerminst. Gebruikers geraken
gefrustreerd omdat ze geen
idee hebben over de kostprijs van hun investering.
Een ruwe schatting op
basis van de energiefactuur is tot dusver de
enige indicatie over het verbruik en de kosten die ermee
gemoeid zijn. Bovendien
kunnen ze de stroom die ze
laden voor hun professionele
verplaatsingen niet als kost
declareren bij hun werkgever of boekhouder. Dat in

tegenstelling tot wie brandstof of gas tankt en altijd over
een gedetailleerd bonnetje
beschikt.
STATISTIEK
Om in één klap met al deze
nadelen komaf te maken,
is er nu EEVEE. Het is een
revolutionaire
app
die
speciaal voor gebruikers
van elektrische voertuigen,
elke kiloWattuur, kilometer
en euro nauwkeurig in
kaart brengt. In het overzicht zien ze perfect waar,
wanneer en hoeveel stroom ze
hebben
opgeladen.
Ze
weten de exacte prijs van
iedere laadbeurt en de juiste prijs van iedere rit. Alle
gegevens kunnen in overzichtelijke
statistieken
en tot boekhoudkundige
documenten worden verwerkt. Kortom: een oplossing die voor alle elektrische
mobilisten een grote meerwaarde betekent!

wise
en
automotiveondernemers Jeroen Vertongen en Geert Groosman. Elk vanuit hun eigen
expertise bouwden deze
innovators mee aan dit
spraakmakend product. Door
de optimale gebruikerservaring en de frictieloze
werking, mag EEVEE een
universele, mobiele boekhouder voor elke oplaadbeurt
worden genoemd. Het is
duidelijk dat deze digitale
tankkaart potentieel heeft
om alle elektrische rijders ter
wereld van dienst te zijn.
“Een onmisbare schakel
voor het opladen van elektrische wagens”, aldus de
initiatiefnemers.
Oordeel alvast zelf: de
gratis app is beschikbaar
voor Android en iOS.

VIDEO: GEDETAILLEERDE OPLAADSTATISTIEKEN
VAN JE ELEKTRISCHE VOERTUIG MET EEVEE

DREMPELVERLAGEND
En ook voor de werkgevers is EEVEE een
zegen. Zij kunnen nu een
vloot aan elektrische wagens
integraal beheren, aangezien
alle oplaadkosten en oplaadgegevens in een overzichtelijk rapport worden bezorgd.
De nieuwe app verlaagt bijgevolg de drempel om elektrische bedrijfswagens te
introduceren.
MOBIELE TANKKAART
Deze innovatie komt
uit de koker van appontwikkelaar App-
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VIDEO: INZICHT IN DE OPLAADKOSTEN
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GROTE DEALERPALEIZEN ZULLEN
STILAAN OVERBODIG WORDEN.
DE VISIE VAN KURT VANDECASTEELE
FOUNDER LE CHIFFRE AUTOMOTIVE
Consultancy
bedrijven
groeien
als
paddenstoelen uit de grond.
Meestal zijn zij gericht
op één sector en hebben
zij hierin nog hun specifieke specialiteit.
Wij
hadden een gesprek met
Kurt Vandecasteele die
met “Le Chiffre Automotive Innovation” een
adviesbedrijf op de markt
plaatste dat binnen de
automobielsector
van
vele markten thuis is.
Lees hier het verhaal van
een geboren automotive
adept, met een zeer lange
staat van dienst in onze
mooie sector…
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CC: Wie is Kurt Vandecasteele?
Kurt Vandecasteele: “Wel,
goede openingsvraag. Ik
ben een 40-jarige automotive professional met ondernemersbloed. Ik woon
in het pittoreske Wuustwezel, in het noorden van
België. Al op jonge leeftijd
was ik gepassioneerd door
voertuigen en door mensen, een cocktail die achteraf
betrekkelijk makkelijk om te
zetten was in een succesvolle carrière binnen de
automotive branche.”
CC: Hoe is uw loopbaan
te omschrijven?

Kurt Vandecasteele: “Divers.
Ik ben begonnen op de
klantendienst van VAB, waar
ik enorm veel leerde over
klantencontacten. Maar de
lokroep naar blinkende koetswerken weerklonk steeds
harder. Ik besloot eraan toe
te geven en trok naar het
eerste automerk waar ik de
vacatures terugvond op de
website, en zo geschiedde:
ik stapte werkelijk tussen
de auto’s. Ik werkte tijdens
mijn loopbaan in totaal voor 5
verschillende premium merken. Daar nam ik verschillende rollen op binnen de naverkoop, van service advisor
tot
aftersales
manager,
over werkplaatsleider tot verantwoordelijke carrosserie.
Maar terwijl ik in de verschillende dealerships werkte, begon het me te dagen dat die
wereld begon te veranderen.
Ik besloot voor een automotive softwarehuis te gaan
werken, maar ook daar vond
ik niet de oplossingen die ik
zelf zocht, dus plotsklaps
wist ik het: die wereld moest
ik zelf creëren.”
CC:
Voor
“LeChiffre
Innovation”?

wat
staat
Automotive

Kurt Vandecasteele: “Wij zijn
een onafhankelijk consultancy bureau dat automotive
wil helpen in een steeds veranderend landschap met innovatieve oplossingen, zowel software, hardware als
diensten.
Door een team te hebben
met elk jaren ervaring in de
sector zijn we uitermate
waardevol om complexe

problemen op te lossen in
eerder korte timeframes.”
CC: Hoe en wanneer is het
idee voor de oprichting
van “Le Chiffre Automotive
Innovation” ontstaan?
Kurt Vandecasteele: “Het
idee is in me opgekomen
tijdens mijn carrière.
Ik
zag consoliderende dealergroepen,
consoliderende
automerken en een terugval
hierdoor van mensen op de
vloer, terwijl de kennis niet
altijd aanwezig bleef. Bij die
consolidaties riepen ze op de

bij een softwarehuis te werken, dat de dealer en het softwarehuis vaak niet makkelijk
kunnen communiceren, of
erger nog, de ene bij de
andere niet gehoord werd.
Naar mijn gevoel kwam
daar nog eens bij dat
een DMS-systeem vaak
gecombineerd werd met een
boekhouding, wat het DMS
(dealer management systeem) de dictator maakte van
het bedrijfsproces.
Dat kon anders, dacht ik
en LeChiffre automotive
consulting was geboren!”

CC: Wat is de inhoud van
de “LeChiffre” dienstverlening voor de automotive
sector?
Kurt Vandecasteele: “We
hebben 4 pijlers: consultancy,
remote consultancy, innovatie & training.
Consulting:
DMS-ondersteuning, workflows uittekenen, procesbeheer, marketing,
Informex
ondersteuning,
interim-management, crisis
management en/of hulp bij
reorganisaties.

Remote consulting: via een
stukje software een PC in
uw netwerk overnemen om
de factuurberg, garantieberg
én/of bestekkenberg om te
zetten in staalharde cashflow
voor uw onderneming.
Innovatie: een selectie aan
dealertools, van software
om naverkoop & verkoop
van een autobedrijf digitaal,
papierloos en indien gewenst
contactloos te maken, tot
automatische
schadescanners waar de schades
aan een voertuig worden opgetekend zonder dat er ook

AL OP JONGE LEEFTIJD WAS IK GEPASSIONEERD DOOR
VOERTUIGEN EN
MENSEN, EEN COCKTAIL DIE ACHTERAF
BETREKKELIJK
MAKKELIJK OM TE
ZETTEN WAS IN
EEN SUCCESVOLLE
CARRIÈRE BINNEN
DE AUTOMOTIVE
BRANCHE.

bovenste verdieping : “Iedereen moet overal, in alle
vestigingen hetzelfde werken.” Op de werkvloer waren
de tools simpelweg daarvoor
niet voorhanden, waardoor
een zekere willekeur bovenkwam.
Het viel me later ook op door
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LECHIFFRE HEEFT
VIER PIJLERS:
CONSULTANCY, REMOTE CONSULTANCY,
INNOVATIE EN
TRAINING.

maar iemand naar het voertuig kijkt.
Training: een opleidingscel gespecialiseerd in DMS

opleidingen, softskills en
workflows. Momenteel zijn
wij bezig deze afdeling te
digitaliseren, zodat we hier
minder ‘klassikaal’ kunnen
gaan met toch een meetbaar
resultaat.“
CC: Welke doelstellingen
hebben jullie voor ogen
met “LeChiffre”?
Kurt Vandecasteele: “Door
een
betere
marketingstrategie en een solide verkoopteam willen wij ons beter
op de kaart zetten. Terwijl

DOOR SAMENWERKINGEN IN
HET BUITENLAND
WILLEN WIJ VOOR
EEN BESTENDIGE
MARKTPENETRATIE
ZORGEN.

ons verkoop & marketingteam daar voor zorgt, blijven
wij onszelf uitdagen naar
innovatie toe.
Vanaf 2021 gaan wij ook
onze horizon verbreden.
Momenteel zijn we enkel
actief in de Benelux maar
een uitbreiding naar onze
buurlanden is in de maak.
Wij willen graag dé partner
zijn voor autobedrijven, onafhankelijke garages en
leasings om hen te helpen
de juiste diensten, correct
advies én de juiste tools te
gebruiken om zichzelf future
proof te kunnen maken.”

CC: Zal de dienstverlening
van “LeChiffre” nog uitbreiden in de toekomst en
zo ja op welke domeinen?
Kurt Vandecasteele: “Er zijn
nog enkele projecten in ontwikkeling om verder te helpen met de keuze van het
DMS-systeem en om ook
voor de conversie reeds in
gesprek te zijn met de autodealer. Wij merken op dat
veel punten die na de
conversie
opduiken
te
vermijden zijn als er een
goede dialoog is met het softwarehuis. Vaak heeft een
autodealer hier niet de
tijd
noch
kennis
van
(logisch, het pakket is voor
hen op een demo na nieuw).
Verder blijven wij de markt
scannen naar nieuwe innovatieve partners die iets
kunnen toevoegen aan ons
bestaande gamma.
Het is voor ons belangrijk
om constant aan marktonderzoek te doen en te
kijken waar de sector
nood aan heeft. Wij doen
achter de schermen constant
survey’s en polls om onze
datamachine te voeden en
correct te kunnen informeren
aan onze klanten.”
CC: Welke toekomstige
positie betrachten jullie
met “LeChiffre” in de
business?
Kurt Vandecasteele: “Net
zoals ik in de doelstellingen zei willen wij dé partner
zijn voor autobedrijven, onafhankelijke garages en
leasings.
Door samenwerkingen in het buitenland
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HET DEALER
MANAGEMENT
SYSTEM (DMS)
WERD VAAK
GEZIEN ALS DE
DICTATOR VAN
HET BEDRIJFSPROCES. DAT KON
ANDERS, DACHT
IK.
willen wij voor een bestendige
marktpenetratie zorgen.”
CC: Hoe hebben jullie van
“LeChiffre” de COVID-19
pandemie ervaren en doorstaan, tot hiertoe?
Kurt Vandecasteele: “Net
zoals bij bijna iedereen in
automotive is er door de
pandemie (en vooral door
de lockdown) een dipje geweest in de omzet en heeft
het vooral onze reserves
dunner gemaakt. Door slimmer te werken (telewerk
voor de medewerkers, online
meetings, webinars, slimmer
met marketing omgaan, ...)
hebben wij dat weer bijna bij
gefietst.”

VANAF 2021 GAAN
WIJ ONZE HORIZON
VERBREDEN.
MOMENTEEL ZIJN
WE ENKEL ACTIEF
IN DE BENELUX,
MAAR EEN
UITBREIDING IS IN
DE MAAK.

CC: Wat heeft de “lockdown” voor invloed ge
had op jullie werking en
hebben jullie doelstellingen aangepast?
Kurt Vandecasteele: “Net
voor de eerste lockdown
hebben wij geïnvesteerd in
remote software zodat wij
tijdens de eerste lockdown
voor enkele autobedrijven
enkele “garantiebergen” en
“schadebestekbergen” konden blijven verder werken.
De on-site consulting werd
gepauzeerd en in één geval
geannuleerd omdat er na de
lockdown een lagere workload kwam.
Tussen de lockdown heb ik
er persoonlijk voor gekozen
om enkele aanwervingen
te doen, waardoor wij een
krachtigere speler werden.
Tijdens de tweede lockdown
hebben wij het een stuk
minder moeilijk omdat er
veel autobedrijven nog geheel of gedeeltelijk aan het
werk zijn, maar meestal op
een andere manier (meer
telewerk, showroom gesloten (verplicht) enz. Het
valt wel op dat desondanks
nog veel managers in automotive ons verhaal willen
aanhoren.

mobiel sector en hoe sta je
tegenover de mobiliteit van
de toekomst?
Kurt Vandecasteele: “Volgens mij zijn we sterk aan
het verglijden naar een online gebeuren. Dat is niet zo
moeilijk te voorspellen als je
goed kijkt naar andere retailmodellen en wat nieuwe
automerken doen in deze
eerder starre branche.
Autoverkoop

wordt

meer

TERWIJL IK VOOR
VERSCHILLENDE
DEALERSHIPS
WERKTE, BEGON HET
ME TE DAGEN DAT
DIE WERELD BEGON
TE VERANDEREN.
OOK BIJ EEN AUTOMOTIVE SOFTWAREHUIS VOND IK NIET
DE OPLOSSINGEN
DIE IK ZOCHT. PLOTS
WIST IK HET: DIE
WERELD MOEST IK
ZELF CREËREN.

Ook zitten we in ons noordelijk buurland met een ander
soort lockdown (of misschien
zitten zij in een andere fase
van lockdown, dat kan ook)
waardoor we ook daar niet
stilgevallen zijn.”

en meer een online ver
haal, waar de laatste handtekening die een poosje
geleden nog in het autobedrijf gebeurde, zachtjesaan zal shiften naar een
online formulier.
Grote
‘dealerpaleizen’ zullen stilaan overbodig worden.

CC: Wat je eigen visie op
de hedendaagse Auto-

Kleinere marges in de verkoop zullen ervoor zorg-
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en dat ook de naverkoopafdelingen
zullen
digitaliseren. Ik geloof ook
dat we in diezelfde aftersales stilaan meer predicatief
zullen werken in plaats
van curatief of periodiek.
Gezien de immer aanwezige
consolidatie van dealers zie
ik ook meer en meer klantencontactcentrums ontstaan,
vaak
multi-merk,
multidealer en soms ook multidealergroep. Geef zo’n KCC
krachtige tools en er ontstaat een hele nieuwe rits
aan mogelijkheden.
Wat betreft de mobiliteit van
de toekomst ben ik zeker dat
we straks een nieuwe auto
niet één keer (of twee of drie
keer verkopen) maar het
gebruik
verkappen
in
sessies, en die verkopen.
Een auto zal meer en
meer deel uitmaken van
MAAS-producten (Mobility
as a Service). Het bezitten
van een auto verschuift ongetwijfeld meer naar een
abonnementsvorm zijn, met
verschillende opties. Ik geloof wel, zeker nu met de
pandemie, dat de populariteit van de auto als veilige
transportbubbel gegroeid is.”
CC: Hoe ziet U onze sector
voor de werkgevers verder
evolueren?
Kurt Vandecasteele: “Het
is duidelijk dat hier nog een
verandering zich zal doorzetten.
Door digitalisatie,
papierloos werken én meer
mogelijkheden binnen software zullen er minder handen nodig zijn om hetzelfde
werk te doen. Nog meer zal
de branche een speelveld

zijn voor specialisten in hun
vak. Werknemerstevredenheid krijgt een belangrijk aandeel in de loopduur van een
arbeidsovereenkomst. Een
markt met diverse recruiters
en headhunters uit binnenen buitenland zal hier alleen
maar aan bijdragen.”
CC: Wat zijn, volgens U, de
grootste uitdagingen / bedreigingen voor de investeerders in onze sector?

AUTOVERKOOP
WORDT STEEDS
MEER EEN ONLINE
VERHAAL: DE
LAATSTE HANDTEKENING, DIE EEN
POOSJE GELEDEN
NOG IN HET AUTOBEDRIJF GEBEURDE,
ZAL ZACHTJESAAN
SHIFTEN NAAR EEN
ONLINE FORMULIER.
GROTE ‘DEALERPALEIZEN ZULLEN
STILAAN OVERBODIG
WORDEN.

Kurt Vandecasteele: “De
grootste uitdaging voor hen
is om de juiste selectie te
maken waar ze in investeren. De dealermarkt is aan
het verschuiven, meer en
meer rukken onafhankelijke garagelabels (soms
ook in handen van de
constructeurs) op.
Het is duidelijk dat het one-

stop-shop principe belangrijk is, waar het belangrijk is
voldoende productpakketten
te hebben om verschillende
inkomsten aan hetzelfde
product te hebben.
Een
juiste selectie maken is hier
meer en meer key. “
CC: Hoe zie je de evolutie
van de mobiliteit als
sector? En wie kan hierin
een voortrekersrol spelen?
Kurt Vandecasteele: “Wij
merken meer en meer dat
er veel partijen open staan
aan digitalisatie. Waar we
enkele jaren geleden hier
nog sterk moesten evangeliseren lijkt dat nu veel vlotter
te gaan. Vaak worden er nu
al aan interessante projecten
gewerkt achter de schermen
van de dealers. Met de juiste
onafhankelijke partner in
contact komen kan hier veel
tijd, probeersels en frustratie
besparen.”
CC: Welke raad en lessen
wil U nog meegeven aan
de al de gepassioneerden
in onze sector?
Kurt Vandecasteele: “Investeer in uzelf en schaaf uw
kennis voortdurend bij, ook
door vakbladen zoals het
deze te lezen.
Ervaring is belangrijk, een
goed klantencontact nog
meer. Begrijp dat in eender
welke rol in de sector het
veel interessanter is om
commercieel in het leven te
staan én tenslotte: zorg dat
u in dit kleine landje zoveel
mogelijk talen kan spreken.”
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AFTER
SALES
TOOLS
— ECO
ONDER
HOUD
36

Vandaag de dag wordt er
in automobielland praktisch
alleen nog maar gecommuniceerd over de elektrificatie
van onze rijdende vloot en
hybride wagens, al dan niet
plug-in gestuurd. We hebben
de mond vol van nog nieuwere aandrijflijnen voorzien van
waterstof, natuurlijk gas of
zelfs aan zonnepanelen gekoppelde batterijen. Toch is
de hoofdmoot van het rijdend
park nog traditioneel voorzien
van een benzine- of dieselmotor. Om deze traditionele
aandrijflijnen niet uit het oog
te verliezen en er zorg voor te
dragen dat ook deze krachtbronnen een ecologisch
onderhoud kunnen genieten,
komt Traxio met het label
“ECO-ONDERHOUD”.
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WAT EN VOOR WIE IS
“ECO-ONDERHOUD?”
“Er bestaat wel degelijk een
oplossing om het vervuilingsniveau van auto’s met dieselmotoren in het verkeer te
verlagen en zo de geldende
normen te halen. Deze oplossing, ondersteund en gerealiseerd door Traxio, heet
het ECO ONDERHOUD®.
Het ECO ONDERHOUD®
is een eenvoudig systeem
dat het mogelijk maakt om
motoren met norm EURO 4,
EURO 5 of EURO 6, en ook
de vorige versies, te herstellen of te reinigen. Zo maken
we het wagenpark minder
vervuilend en helpen we
het milieu te beschermen.
Bij TRAXIO zijn we dan ook
bijzonder trots om deel te
nemen aan dit programma
waarmee België bij de beste
leerlingen van de Europese
Unie hoort. Het ECO
ONDERHOUD®
wordt
een onmisbare tool om
het
huidige
wagenpark
ecologischer
te
maken.
Het is ook een formidabele gelegenheid om de
knowhow van onze leden
en alle deelnemende garages
te demonstreren. Maar het
is vooral een tool voor de
autorijdende consument, die
hiermee de precieze gezondheidstoestand van zijn wagen
op het vlak van vervuilende
uitstoot kan te weten komen.
De marktstatistieken zijn
duidelijk en vormen de basis
van onze studie. In België
zijn in 2019 in totaal 556.378
nieuwe wagens en 699.909
tweedehandswagens
in-

geschreven. Het volledige
wagenpark wordt steeds
ouder: nu al gemiddeld
9 jaar en 18 dagen. Om
het rollende wagenpark
ecologischer te maken en
beter in regel met de milieunormen, hebben de verschillende regeringen oplossingen aangeraden, zoals het
vernieuwen van het wagenpark. Als alternatieve oplossing stelt Traxio voor om het
bestaande wagenpark aan te
pakken en een systeem op te
zetten dat het verbrandingsen uitlaatsysteem van oudere
wagens reinigt of herstelt, zodat deze wagens kunnen beantwoorden aan de normen
EURO4, EURO5, EURO6
en de vorige versies. Deze
oplossing moet bijdragen tot
een drastische vermindering
van de uitstoot door het
rollende wagenpark, zonder
dit systematisch te moeten
vernieuwen. De naam van
deze oplossing: het ECO
ONDERHOUD®.”

HET ECO ONDERHOUD
“is een concrete oplossing,
bestemd om de vervuiling
door het bestaande wagenpark te verminderen. Het ECO
ONDERHOUD® begint met
een snelle diagnose die maar
enkele minuten duurt en die
bedoeld is om het vervuilingsniveau van een wagen nauwkeurig te bepalen en samen
daarmee
de
oorzaken
van deze vervuiling. Deze
diagnose is het resultaat van
20 jaar onderzoek en het
testen
van
duizenden
wagens. Ze biedt een duidelijke en precieze kijk op de
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staat van de motoruitstoot.
De diagnose, ECODIAG, is
gebaseerd op de analyse
van 5 gassen: koolmonoxide,
stikstofoxide, zuurstof, kooldioxide, koolstofhydroxide.
Het precisieniveau van de
resultaten van de ECODIAG
is van een ongekende
hoogte: het is ruim hoger
dan de informatie die het
OBD boordsysteem biedt
en zelfs ruim hoger dan
het precisieniveau van de
analyses uitgevoerd bij de
technische autokeuring. Via
het ECO ONDERHOUD®
maakt deze diagnose het
mogelijk om specifiek in te
grijpen op de onderdelen van
een verbrandingsmotor: de
aanzuiging, de injectoren,
de EGR-klep, de turbocompressor, de uitlaat of
het oliecircuit. U vindt een
precieze beschrijving van
het ECO ONDERHOUD® en
de ECODIAG op www.ecoonderhoud.be, met ook uitgebreidere info voor de
consument.”

HOE WERKT HET?
“Een precies verslag van
de oorzaken en gevolgen wordt meteen gepubliceerd aan het einde van de
ECODIAG, zodat we in alle
transparantie aan onze klanten de ‘gezondheidstoestand’
van zijn voertuig kunnen uitleggen. *Aan het einde van
de interventie doen we weer
hetzelfde onderzoek met als
doel een ‘groene’ diagnose.
De stappen zijn: niets te
wijzigen, alles is proper. De

verbranding in orde brengen
met behulp van een aangepaste reiniging (waarvoor
wij u de nodige producten
zullen leveren). Het betrokken
onderdeel herstellen of vervangen met een eenvoudig
bestek.
Dankzij
een
diagnosetechniek met de naam
ECODIAG, die staat voor
meer dan twintig jaar studie
en onderzoek aan meer dan

EEN PRECIES VERSLAG
VAN DE OORZAKEN
EN GEVOLGEN
WORDT METEEN
GEPUBLICEERD AAN
HET EINDE VAN DE
ECODIAG, ZODAT
WE IN ALLE
TRANSPARANTIE
AAN ONZE KLANT
DE ‘GEZONDHEIDSTOESTAND’ VAN ZIJN
VOERTUIG KUNNEN
UITLEGGEN.
500.000 geteste voertuigen, waarmee een ongezien,
innoverend en preventief
proces vastgelegd is om
motoren te beschermen.
In minder dan vier minuten
krijgt u een helder en
precies beeld van de toestand van de verbranding
van de motor. Het principe is
eenvoudig, want elk bestanddeel van deze keten wordt
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gediagnosticeerd
huidige werking.”

in

zijn

DE DIAGNOSE
“Alles is gebaseerd op de
analyse van de vijf gassen
die de ECODIAG meet in
minder dan vier minuten: de
combinatie van de zo verkregen resultaten, zorgt
voor een precieze thermodynamische diagnose van
de verbranding en eventuele
storingen van de motor. In
tegenstelling
tot
het
gebruikelijke diagnostische
protocol
(OBD),
houdt
de
ECODIAG
rekening
met de meting van de uitgestoten
verontreinigende stoffen op grond van het
gepersonaliseerde gebruik
van het voertuig, om niet
alleen de gevolgen te bepalen maar ook de oorzaken
van de eventuele afwijkingen
en hun aanpak.”

DE OPLOSSINGEN VOOR
ECO-ENTRETIEN
1. Prioritaire REINIGING*
van een van de onderdelen
met een product en een specifieke werking voor elk.
Voordelen:
We
kunnen
efficiënt en makkelijk in te
voeren onderhoudsforfaits
invoeren, vermits ze gebeuren zonder demontage.
2.
HERSTELLING
OF
WISSELING van de betrokken
onderdelen door meteen het
juiste onderdeel te bepalen.

Voordelen: Zo vermijden
we
benaderingen
en
wisselingen van onderdelen
op goed geluk door eliminatie.

MATERIAAL: SIMPEL EN
PRECIES
De
5-gassenanalysator
(hardware) wordt geleverd
met de specifieke diagnosesoftware (software) en laat
toe om alle voertuigen van
het wagenpark aan te pakken. De updates worden
online besteld om altijd
operationeel te zijn. Deze
software werd in Frankrijk al
twintig jaar uitgeprobeerd. Hij
interpreteert de emissiecurve
en levert u een resultatenfiche die makkelijk te begrijpen is: welke zijn de zones
die een probleem stellen en
moeten ze gereinigd of vervangen worden?
Voordelen: Producten met
het label compatibel met
ECO ENTRETIEN®

OPLEIDING : NOODZAKELIJK EN
PROFESSIONNEEL
De opleiding is noodzakelijk
voor het verkrijgen van het
ECO ENTRETIEN® label en
omwille van het protocol zal
deze worden gegeven door
Educam. Deze opleiding
duurt 2 dagen.

*Producten met het label
compatibel met ECO
ENTRETIEN®
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T R A X I O

P R E S E N T E E R T :

IMPACT SLUITING SHOWROOMS
IN NOVEMBER: OOK TWEEDEHANDSWAGENS KRIJGEN KLAPPEN.

MARKET

42

De sluiting van de showrooms voor het publiek
in de maand november
heeft de inschrijvingen van
nieuwe personen-, bestelwagens en zware trekkers
geen goed gedaan. Ook de
verkoop van tweedehandse
personenwagens
gaat
achteruit en dat is al lang
geleden.
Filip Rylant, woordvoerder
van TRAXIO, vat de situatie
als volgt samen: “De sluiting
van de showrooms heeft
zijn effect niet gemist : de inschrijvingen van nieuwe
wagens
kelderen
in
november met -15,4% (jaartotaal: -22,3%) en zelfs de
tweedehandswagens dalen
met -5,9% na 5 goede maanden (jaartotaal: - 6,4%). De
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen gaan verder achteruit
met -7,8% (jaartotaal: -13%)
maar de tweedehandse
LCVs stijgen met +11,3% in
november (Ytd: +0,2%). Bij
de vrachtwagens zien we
overal stijgingen ten opzichte van november 2019, behalve voor de nieuwe zware

trekkers (-30,9%), die het
bijzonder slecht blijven doen
terwijl de tweedehandse
zware trekkers het wel prima
deden in november (+12,3%).
Het meest opvallende cijfer
komt van de tweedehandse
motorfietsen: die gaan er
maar liefst +37,0% op vooruit!”

15,4% terwijl het aandeel
van benzine daalt onder de
helft met 49,1%. De verklaring hiervoor moeten we
vooral zoeken bij de hybride
bedrijfswagens die sinds
begin dit jaar kunnen rekenen op een gunstiger VAA
(Voordeel Alle Aard).

PERSONENWAGENS

“DE VERGROENING
VAN DE VLOOT ZET
ZICH VERDER DOOR.”

Nieuwe personenwagens
De
strengere
Coronamaatregelen waardoor showrooms moesten gesloten
blijven voor particuliere klanten, hebben de verkoop in
november behoorlijk gefnuikt. De inschrijvingen van
nieuwe
personenwagens
kennen – na een duik van
-9,2% in oktober – een terugval met maar liefst -15,4%.
Het gecumuleerde jaartotaal
blijft op -22,3% steken.
Ondertussen
blijven
de
hybride wagens hun opmars
verder zetten in 2020: ze
halen een aandeel van tot
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De wagens met een lagere
CO2-uitstoot (minder dan
109 g/km) groeien verder:
van 24,2% in 2019 naar
45,4% in 2020. De vergroening van de vloot zet
zich verder door.
Tweedehandse personenwagens
Door de sluiting van de
showrooms is er een abrupt
einde gekomen aan vijf
maanden groei bij de inschrijvingen van tweede-

handse
personenwagens.
November kleurde daardoor -5,9% in het rood. Toch
beperkt de tweedehandsmarkt de schade op jaarbasis
(-6,4%) en doet het daardoor
veel beter dan de nieuwe
personenwagens. Het is al
bij al opvallend dat tweedehandswagens nog relatief
vlot konden verkocht worden
in november – het gebruik
van nieuwe digitale technieken zoals videocalls dragen
hier zeker toe bij.

MARKT NIEUWE PERSONENWAGENS

MARKT TWEEDEHANDSE
PERSONENWAGENS
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De blijvend goede resultaten
voor de inschrijvingen van
tweedehandse wagens zijn
toe te schrijven aan het
feit dat sommigen beslist
hebben om een tweedehandse wagen aan te kopen
in plaats van een nieuwe
wagen in deze onzekere
tijden, en dat een aantal mensen beslist om het
woon-werkverkeer voortaan
eerder in de veilige bubbel
van een (tweedehandse)
auto te doen in plaats van
met het openbaar vervoer.

“HET GEBRUIK VAN
NIEUWE DIGITALE
TECHNIEKEN ZOALS
VIDEOCALLS DRAGEN
BIJ AAN HET FEIT DAT
TWEEDEHANDSWAGENS NOG
RELATIEF VLOT VERKOCHT WERDEN.”
De onmiddellijke beschikbaarheid van deze wagens is

daarbij een extra troef – ook
in semi-lockdown tijden.

van online aankopen met bijhorende thuisleveringen.

Volkswagen, BMW, Opel,
Mercedes en Renault vormen
de top 5 best verkochte
tweedehandse
personenwagens in 2020. Vooral BMW
en Volkswagen blijven sterk
presteren met een respectievelijke daling van slechts
-2,9% en -4,2%.

Voor
sommige
merken
gelden nog steeds langere
levertermijnen dan normaal,
en hetzelfde geldt voor
sommige koetswerkbouwers.

Bij de tweedehandse wagens
merken we vooral een daling
van het aantal diesels ten
voordele van benzine, waardoor benzine vorige maand
net meer werd ingeschreven
(diesel:
47,8%
versus
benzine: 49,6%). Het aandeel van de andere brandstoffen blijft verwaarloosbaar.
De gemiddelde leeftijd van
de
occasie-inschrijvingen
daalt dit jaar ook licht: van 7
jaar en 8 maand naar 7 jaar
en 7 maand.

De tweedehandse lichte
bedrijfsvoertuigen
(LCV)
kennen een inschrijvingsverloop dat doet denken aan
die van de tweedehandse
personenwagens, met 1
groot verschil: na positieve
juni-,
juli-,
augustus-,
september- en oktobermaanden kent ook november
een sterke groei, met +11,3%,
waardoor de totaalcijfers
over de eerste 11 maanden
(YtD) het niveau halen van
2019 (+0,2%).

BEDRIJFSVOERTUIGEN
Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Na
sterke
maanden
september en oktober krijgen
de
inschrijvingen
van
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) klappen: -7,8%.
Het gecumuleerde jaartotaal
blijft -13,0% achter. De semilockdown van november blijkt
dus zeker een negatieve
impact te hebben.
Het is verwonderlijk dat deze
categorie niet beter scoort
gezien het stijgende belang
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Tweedehandse lichte
bedrijfsvoertuigen

Mogelijks wordt door een
aantal pakjesdiensten eerder
tweedehandse dan nieuwe
bestelwagens aangekocht.
Sowieso heeft een aantal
bedrijven en zelfstandige
ondernemers
geopteerd
om een tweedehands lichte
bedrijfsvoertuig te kopen
in plaats van een nieuw:
dit heeft uiteraard alles te
maken met onzekerheid.
Een tweedehands voertuig is goedkoper en de afschrijvingstermijn kan korter
zijn. Bovendien is een eventueel verlies kleiner wanneer
een tweedehands voertuig
zou moeten verkocht worden
indien de zaken minder goed
gaan dan verwacht. Ook

onmiddellijke beschikbaarheid speelt een rol. Plus het
feit dat bepaalde bedrijven
extra bestelwagens inzet-

ten om hun personeel naar
werven te kunnen vervoeren
(door de beperkingen van de
hygiënemaatregelen mogen

er namelijk minder mensen
per
voertuig
worden
vervoerd).

MARKT NIEUWE LICHTE
BEDRIJFSVOERTUIGEN

TRAXIO STATS
TRAXIO volgt maandelijks
de inschrijving op van
nieuwe en tweedehandse

personenwagens,
motorfietsen, bedrijfsvoertuigen,
kampeerwagens, aanhangers en speed pedelecs.
De TRAXIO-cijfers bieden
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heel wat nuttige details zoals onderverdelingen op
nationaal
en
regionaal
niveau, per brandstoftype,
CO2-uitstoot, merk en leeftijd.

THIS
PAGE
COULD
BE
YOURS
Adverteren in ons magazine? Het kan!
Door te adverteren in CarCareer Magazine bereikt u uw gewenste doelpubliek in de automotive sector. Het interactieve
karakter van ons magazine biedt ontelbaar veel mogelijkheden.
Adverteren aan de hand van een reclamespot of een
advertorial? Alles is mogelijk.
Stuur ons een mailtje: info@carcareer.be en dan kijken we
samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.
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Deze maand zagen we een
unieke Ferrari tijdens een
korte, maar intensieve testrit op Fiorano. Het geluid
van de V12-motor klonk
ons bekend in de orgen.
Toch was het pakkende
uiterlijk van de wagen
uniek en raakt het gegarandeerd een snaar bij
de liefhebbers van het
merk. Met zijn Rosso
Magma-afwerking enverfijnde racekleurstellingen
is de nieuwe Ferrari
Omologata een duidelijk
afstammeling van Ferrari’s
rijke GT-traditie uit een
geschiedenis van zeven
decennia.

DE
NIEUWE
FERRARI
OMOLOGATA.

D

e
opdracht
kwam
van een veeleisende
Europese klant: ontwerp een excentrieke
Ferrari die over de wegen
glijdt en comfortabel aanvoelt
voor de bestuurder. Verwerk
er de waarden en kenmerken in die Ferrari al decennia
lang helpt om zich te onderscheiden van de concurrentie
en je krijgt de Omologata.De
wagen bevindt zich, in handen van een echte coureur,
aan de top van de piramide
op het circuit.

pervlakbreuken voor
dynamische functies.

Het
Ferrari
Omologataproject nam iets meer dan
twee jaar in beslag: vanaf
de eerste presentatie van de
schetsen (te beginnen met
afbeeldingen die een verscheidenheid aan inspiraties
bestreken), tot race-erfgoed,
sci-fi en verwijzingen naar
moderne architectuur.

Het ronde gedeelte boven de
voorwielkasten,
benadrukt
door een contrasterende
streep die over de motorkap
loopt, lijkt op natuurlijke wijze
uit de grille te komen. Het
volledige volume wordt nog
meer indrukwekkend gemaakt door de drie horizontale
insnijdingen die de achterste
massa visueel verlagen.

Het begon met een idee om
een futuristisch ontwerp te
creëren met elementen die
op een frisse manier opnieuw
werden
geïnterpreteerd.
Hierdoor creëert Ferrari een
tijdloze wagen die zeker een
blijvende indruk zal achterlaten.

DREAM ON WHEELS

KLASSIEK VS MODERN

Om dit idee tot leven te
wekken, werden alleen de
voorruit en koplampen als bestaande carrosserie-elementen behouden. Het ontwerp
werd ten volste benut om een
zeer slank ontwerp te leveren
dat wordt bepaald door vloeiende volumes en golvende
reflecties. Dit wordt versterkt
spaarzaam gestilleerde op-
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airo-

Wellicht de moeilijkste opdracht was het vinden van
de ideale balans tussen
expressiviteit
en
terughoudendheid: de Omologata
moest straatpresentatie uitstralen met behoud van een
zeer zuivere vormentaal. De
ontwerpers
bestudeerden
zorgvuldig de auto vanuit alle
hoeken en definieerden op
basis hiervan een afgeplatte
ovale grille.

Op de achterkant pronkt
een prominente spolier die
niet alleen downforce toevoegt, maar ook zorgt voor
een agressievere en meer
sportieve uitstraling.

DE ULTIEME TOUCH

Voldoen aan alle veiligheidsbeperkingen op de weg
zonder de bruikbaarheid
en handelbaarheid van een
Ferrari te verstoren, is altijd een enorme uitdaging
voor het ontwerpteam onder
leiding van Flavio Manzoni.
Naast
de
duidelijke
instructies van de klant en
tot in elk detail van de auto
hebben de ontwerpers reken-

ing gehouden met talloze
variabelen. Het reslutaat?
Een model dat gemakkelijk zijn plaats vindt in elke
Ferrari-showroom ter wereld.
De toektocht naar de ultieme
touch ging zelfs zo ver dat er
een nieuwe kleur rood werd
ontwikkeld die past bij het
vurige Rosso Magma.
Binnenin de auto suggereert
een overvloed aan sierdetails
een sterke link met Ferrari’s
rijke erfgoed in de race-industrie. De blauwe stoelen,
afgewerkt met een smaakvolle cobinatie van leer en
Jeans Aunde® stof met
4-punts racegordels steken
af tegen een volledig zwart
interieur.
Metalen
onderdelen
op
het dashboard en het
stuur zijn afgewerkt met
gecraqueleerde verf dat we
nog steeds associeren met
de grote GT-racers uit de
jaren 50 en 60. Een gehamerd lakeffect dat zo vaak
wordt gebruikt in auto’s zoals
de 250 LM en 250 GTO vindt
zijn weg naar details zoals de
binnendeurklinken.
Omologata slaagt erin om
een reeks subtiele Ferraridesignelementen te verwerken zonder in nostalgie
te vervallen. De met de hand
vervaardigde
aluminium
carrosserie is besprenkeld
met subliminale details op
een manier die de liefhebber
uitdaagt om de verschillende
inspiratiebronnen te identificeren die een rol hebben gespeeld bij het onstaan van de
wagen en het merk.
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BRAND

TWEE DECENNIA
IN HET TEKEN VAN
LEVENS REDDEN.
20 JAAR VOLVO CARS SAFETY CENTRE

G

emiddeld laten ze één gloednieuwe Volvo per dag crashen. Het feit
dat Volvo Cars tot op heden leider
is op het vlak van autoveiligheid is ook
hun verdienste.

Volvo Cars die er al 20 jaar aan het
werk is. “Wij willen achterhalen hoe en
waarom ongevallen en letsels ontstaan
en daarna de technologie ontwikkelen
om ze te helpen voorkomen. Dat is wat
onze inzet voor veiligheid betekent. We
hopen dat ons baanbrekend werk een
voorbeeld voor anderen vormt, dat ze
onze ambitie om wereldwijd het aantal
verkeersslachtoffers terug te dringen
volgen.”

Dit jaar viert het crashlabo van het
Volvo Cars Safety Centre zijn twintigste verjaardag. Toen de koning van
Zweden het labo in 2000 opende, was
het een van de meest geavanceerde
crashlabo’s ter wereld, en in veel opzichten is dat vandaag ook nog zo.

Het crashlabo van het Volvo Cars Safety Centre is een multifunctionele faciliteit waarin de veiligheidsingenieurs
van Volvo Cars talloze verkeerssituaties en ongevallen kunnen simuleren.
Ze kunnen er tests uitvoeren die verder gaan dan de wettelijke vereisten.

Tot op de dag van vandaag helpt het
labo ingenieurs van Volvo Cars om
de veiligheid te blijven verbeteren en
te leren uit ongevallen in het dagelijkse verkeer. De onderneming streeft
er immers naar dat er in de toekomst
niemand nog sterft of ernstig gewond
raakt in een nieuwe Volvo.

Het labo bevat twee testparcours: een
van 108 en een van 154 meter. Het kortste parcours is verplaatsbaar en kan in
een hoek van 0 tot 90 graden geplaatst
worden. Zo zijn tests met verschillende
hoeken en snelheden mogelijk of kan
er een crash tussen twee bewegende
auto’s worden gesimuleerd. De auto’s

“Met onze inzet voor veiligheid willen
we niet gewoon slagen voor een test
of een veiligheidsscore krijgen”, aldus
Thomas Broberg, een van de voornaamste veiligheidsingenieurs van
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VIDEO: 20 JAAR VOLVO CARS SAFETY CENTRE
kunnen botsen met snelheden tot 120 km/u.
Buiten is er plaats voor tests
waarbij de auto kantelt of van
de weg af raakt. Daarbij worden auto’s met hoge snelheden in een sloot gelanceerd. Bij dat soort tests
hebben
reddingsdiensten
ook de mogelijkheid om hun
levensreddende
vaardigheden aan te scherpen. Dat
deden ze bijvoorbeeld eerder
dit jaar, toen Volvo Cars
nieuwe Volvo’s vanop een
hoogte van 30 meter te
pletter lieten storten om
zware schade bij extreme
crashscenario’s te simuleren.
In de grote zaal wordt er een
enorme vangrail van wel 850
ton gebruikt om de impact
aan de voorzijde, achterzijde en zijkanten te testen.
Die kan indien nodig met
behulp van luchtkussens
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worden verplaatst.
Daarnaast zijn er ook een
twintigtal andere vaste en
verplaatsbare hindernissen
die bij crashtests worden gebruikt, waaronder een elandachtige constructie om ongevallen met die dieren na te
bootsen.
Tijdens de crashes worden
de auto, crashtestdummy’s
en hindernissen uitgerust met
sensors zodat de ingenieurs
van Volvo Cars alle gebeurtenissen
in
detail
kunnen registreren. Ook
filmen tientallen ultra-highdefinitioncamera’s de crash
vanuit alle mogelijke hoeken.
Voordat de ze de auto
effectief laten crashen, werd
het model al duizenden
keren gecrasht in computersimulaties. De ingenieurs van
Volvo gebruiken alle data die
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tijdens die tests worden verzameld zodat ze veiligere
wagens kunnen ontwikkelen.
Aangezien het bedrijf naar
een volledig elektrische toekomst evolueert, werd het
Safety Centre de afgelopen
jaren uitgerust en specifiek
voorbereid om ook crashtests met elektrische auto’s
veilig te kunnen uitvoeren.
“Wat het scenario ook is,
in het Volvo Car Safety
Centre kunnen we het
simuleren en in detail
analyseren”, zegt Thomas
Broberg. “Met elk uur waarin we testen en analyseren,
komen
we
een
stap
dichter bij onze ambitie van
nul
doden
of
zwaargewonden in een nieuwe
Volvo, en dat vind ik een erg
inspirerende gedachte.”

VOLVO S90 SMALL OVERLAP TEST
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