ONDERNEMEN

Onvermijdelijk

W

e verkopen straks verplicht alleen
nog elektrische auto’s, hoor.”
“Joh, dat duurt nog zeventien
jaar, maak je daar niet nu al druk
over.” Maarten was de discussie
met zijn jonge monteurs een beetje zat. Zij vonden
dat ze op school nog net even te weinig hadden geleerd over elektrische auto’s en hadden een cursus
op het oog. Hij vond het voldoende om daar zijn
eerste monteur naar toe te sturen. Die kon het aantal elektrische auto’s nog wel aan op dit moment.
Een slimme zet van deze ondernemer? In mijn optiek niet. Ja, inderdaad, de overheid wil dat we alleen nog maar zero emissie-auto’s kunnen kopen,
maar pas in 2035. Daar kan je natuurlijk op wachten. Maar wachten en hopen is nog nooit een slimme ondernemersstrategie geweest. Vooruit denken
en voorsorteren wel.
Elektrische auto’s zijn onvermijdelijk. De overheid
gaat het verplicht stellen. De helft van de directieleden van automotive bedrijven vindt diesel passé en
elektrisch rijden de nummer één trend, aldus KPMG.
Zelfs consumenten overwegen steeds vaker de
elektrische auto als alternatief. Onderzoeksbureau
I&O Research ondervond vorig jaar dat ongeveer
één op de vijf mensen de aanschaf overweegt binnen een jaar.
Als jij één op de vijf klanten niet goed te woord kan
staan, wat betekent dat dan voor jouw omzet? In
mijn optiek moet je nu beginnen met nadenken
over hoe je klanten die nu om een elektrische auto
vragen aan je kunt binden als je die (nog) niet
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Elske is expert op het gebied van groener, schoner en
slimmer rijden. Al bijna tien jaar helpt zij bedrijven
groene keuzes maken in het wagenpark en
werkplaatsen met het veilig onderhouden van CNG, LNG, waterstof
en elektrische voertuigen. Haar
motto: “Transport is prachtig,
duurzaam transport is krachtig!”

levert. Daarnaast ligt er een kans voor die vier op de
vijf klanten die er nog niet over nadenkt: als jij het
enige autobedrijf bent waar ze langsgaan dat hier
aandacht voor heeft, onderscheid je je van de concurrentie. Kaart het dus actief aan.
Als jij jonge medewerkers niet aan je kunt blijven
binden, wat betekent dat dan voor jouw bedrijfsvoering? Jongeren zijn gewend te werken met elektronica en computers. Juist de elektrische auto
biedt hier kansen voor. Je moet er zo vroeg mogelijk bij zijn om die kansen te grijpen. Loop een stap
extra en er is geen concurrentie.
En waterstof dan? Driekwart van de directieleden
van automotive bedrijven denkt dat daar de doorbraak zit in elektrisch rijden. Voor personenauto’s
zal dat in mijn optiek in de nabije toekomst niet de
grootste bulk worden. Verdiep je er vooral wel in,
maar daar zal met name bij bestelbussen en vrachtauto’s eerst markt voor zijn. Heb je die dus (ook) in
je assortiment, ga er dan vooral wel mee aan de
slag. Hoe? Door in te zetten op groengas en LNG, de
voorlopers van waterstof. Deze ontwikkeling is niet
alleen gaande in Nederland. Over heel de wereld
worden er steeds meer elektrische auto’s verkocht,
zijn er steeds meer overheden die dit verplicht stellen en wordt de vraag door consumenten groter.
Verbazend misschien, maar Donald Trump heeft
Elon Musk in zijn raad van economisch adviseurs.
Kortom: ga niet zitten wachten totdat het je gebeurt. Ga actief aan de slag met elektrische auto’s,
nu kan je nog voorop lopen, en klanten en personeel aan je binden.

#elektrische
auto
Wat kwam er voorbij op Twitter
over dit onderwerp?
Frits van der Holst
@FritsvanderH
Al 40 jaar wordt voorspeld dat
waterstof het wordt. Not! #elektrischeauto ‘s worden heel snel veel
goedkoper.

Bijna elk automerk produceert
tegenwoordig elektrische auto’s,
maar de aanschafprijs van een
e-auto is nog altijd hoger dan
die van een benzine-variant.

Elektrischeautokopen
@Elekautokopennl
2017 wordt jaar van elektrische
auto! U twijfelt nog? 4% bijtelling
en € 3,60/100km! Dus wanneer
stap jij over? #EV

Voor de leaserijder is elektrisch
rijden financieel wel aantrekkelijker met 4% bijtelling.

Peter De Keyzer
@PeterDeKeyzer
Alleen al in Amsterdam zijn er meer
laadpalen voor elektrische auto’s
dan in heel België.
#weetjevandedag #toekomst

Je elektrische auto opladen is
geen probleem. Waterstof
tanken daarentegen...

Altijd op de hoogte zijn?
Volg @AMTnl op Twitter!
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