
DIGITALISEREN  
VAN HET WERKPROCES
Hoe het MKB automatisering en digitalisering gebruikt om tijd 
te besparen, kosten te verlagen en meer werk te verzetten 
met voertuigen die gebruikt worden om zaken te doen.
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INLEIDING
Auto- en bestelwagenparken zijn essentieel 

voor kleine en middelgrote bedrijven in diverse 

bedrijfstakken. Koeriersbedrijven, reparateurs en 

aanbieders van mobiele gezondheidszorg zijn 

slechts enkele voorbeelden van de verschillende 

soorten bedrijven die op deze voertuigen 

vertrouwen om hun producten en diensten aan hun 

klanten te leveren. 

Hoewel de bedrijfsprocessen in elk van deze 

sectoren kunnen variëren, blijven de belangrijkste 

knelpunten met betrekking tot het beheren van het 

wagenpark voor alle bedrijven hetzelfde. 

Bij Webfleet Solutions hebben we een wereldwijd 

onderzoek uitgevoerd, waarin we besluitvormers 

van auto- en bestelwagenparken in verschillende 

bedrijfstakken vroegen naar de grootste uitdagingen 

waar ze mee te maken hebben. We zagen steeds 

opnieuw dezelfde onderwerpen naar voren komen: 

tijd, kosten, communicatie en klantenservice. 

Hoe kunnen bedrijven deze vraagstukken het beste 

aanpakken? 

In dit document wordt nader ingegaan op de 

belangrijkste knelpunten voor fleet managers 

en wordt besproken waarom velen van hen 

overstappen op digitalisering om tijd en kosten 

te besparen, de communicatie met hun teams te 

verbeteren en de klantenservice te verbeteren. 
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Kleine en middelgrote bedrijven moeten hun 

middelen optimaal benutten, en dus ook hun 

tijd. Wanneer u een wagenpark beheert, voert u 

echter elke dag een reeks kleine, maar essentiële 

taken uit die al gauw uren opslokken. We vroegen 

respondenten die deze taken handmatig afhandelen 

hoeveel tijd ze besteden aan een aantal van deze 

taken. Uit de antwoorden blijkt duidelijk hoe zaken 

als offertes en facturering een behoorlijk deel van de 

dag in beslag kunnen nemen. 

In de loop van een maand of zelfs een week 

gaan die uren ten koste van de efficiëntie van het 

werkproces. De leden van het team worden bezet 

gehouden, waardoor er minder tijd overblijft voor 

kernactiviteiten die groei en winstgevendheid kunnen 

stimuleren. 

Maar nog belangrijker is dat managers het effect 

voelen.
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IK ZOU MEER WERK KUNNEN VERZETTEN 
ALS IK MEER PROCESSEN ZOU KUNNEN 
AUTOMATISEREN EN DIGITALISEREN
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HET RAPPORTEREN VAN WERKTIJDEN NEEMT 
TE VEEL TIJD IN BESLAG
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EEN:  
TIJD BESPAREN 

Offertes en facturering
De meest geschikte medewerker voor de taak identificeren 
en op weg sturen
Onkostenbeheer

De dagelijkse planning doorgeven aan personeel op de weg

Klanten op de hoogte houden

Het berekenen en registreren van de werktijd

Wettelijk vereiste voertuigcontroles

HET PERCENTAGE FLEET MANAGERS WAARVAN TEN MINSTE ÉÉN 
TEAMLID 1,5 TOT 2 UUR PER DAG BESTEEDT AAN
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Steeds vaker zetten bedrijven software in om 

deze taken te automatiseren, waardoor ze 

tijd en aandacht kunnen besteden aan een 

betere dienstverlening aan hun klanten. Uit ons 

onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 26% 

van de fleet managers onkostenmanagement 

nu volledig automatiseert, 22% het kiezen van 

bestuurders en het op weg sturen naar elke job 

volledig automatiseert en 26% het sturen van 

updates naar klanten volledig automatiseert. 

Toch heeft het overgrote deel nog steeds een 

gedeeltelijke of volledige handmatige invoer 

nodig om deze tijdrovende taken te kunnen 

uitvoeren. 

Het goede nieuws is dat een meer 

gedigitaliseerd werkproces u al deze taken 

uit handen kan nemen. Bovendien betekent 

digitalisering ook minder risico op menselijke 

fouten en miscommunicatie.

WELKE VOORDELEN BIEDT 
DIGITALISERING?

59% VAN DE
RESPONDENTEN IS HET
EENS DAT ZE TE
VEEL TIJD BESTEDEN AAN
HET RAPPORTEREN VAN
WERKTIJDEN
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TWEE:  
LAGERE 
KOSTEN 

In elke industrie zullen managers u vertellen dat 

ze de kosten willen verlagen, maar vaak zijn ze 

gefrustreerd over één kostenpost in het bijzonder: 

brandstof.   

Gegevens zijn de motor achter moderne 

bedrijfsefficiëntie. Een van de meest 

waardevolle aspecten van een meer 

gedigitaliseerd werkproces is het kunnen 

opnemen, opslaan en volgen van alle 

gegevens die vanuit uw voertuigen worden 

verzameld. Toegang tot en controle over deze 

essentiële informatie is van cruciaal belang 

voor het nemen van stappen die de totale 

eigendomskosten verlagen.

Gegevens over brandstofverbruik kunnen 

bijvoorbeeld worden gecontroleerd 

om gevallen van overmatig gebruik te 

identificeren, terwijl gegevens over rijgedrag 

kunnen worden gebruikt om rijstijlen te 

verbeteren en verzekeringspremies te 

verlagen. 

Daarnaast gebruiken veel fleet 

managers digitale oplossingen om de 

onderhoudsplanning te bewaken. Ze worden 

gewaarschuwd wanneer een voertuig tekenen 

van storingen vertoont, zodat ze actie kunnen 

ondernemen voordat er sprake is van een 

kostbare storing.

WELKE VOORDELEN BIEDT 
DIGITALISERING?  

ONZE VOERTUIGKOSTEN ZIJN HOGER DAN 
NODIG

MIJN BEDRIJF ZOU MEER KUNNEN DOEN OM 
DE BRANDSTOFKOSTEN EN CO2-EMISSIES TE 
VERLAGEN
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Hoewel de negatieve invloed van te hoge uitgaven 

voor iedereen in een bedrijf duidelijk is, maken fleet 

managers zich vooral zorgen dat de noodzaak om 

kosten door te berekenen aan klanten gevolgen 

kan hebben op de stabiliteit van hun bedrijf op de 

lange termijn. Toen werd gevraagd welke factor ze 

de grootste bedreiging achten voor de bedrijfsgroei 

in de komende jaren, noemde een kwart van onze 

respondenten gedwongen prijsverhogingen.

EEN KWART VAN DE
ONDERVRAAGDEN NOEMDE 
GEDWONGEN PRIJSVERHOGINGEN
ALS FACTOR DIE ZE ALS
GROOTSTE BEDREIGING ACHTEN 
VOOR DE BEDRIJFSGROEI IN DE 
KOMENDE JAREN

Het is niet verrassend dat fleet managers ook op 

algemeen niveau denken dat voertuigen hun bedrijf 

meer geld kosten dan noodzakelijk is.
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Helemaal niet mee eens



Digitaliseren van het werkproces  |  9

DRIE:  
CONTACT MET 
UW TEAM

Hoe duidelijker u communiceert met uw team op de weg, des te soepeler uw werkproces. Toch kampen veel 

fleet managers maar al te vaak met problemen als gevolg van miscommunicatie. 

IK WEET NIET ZEKER OF MIJN BESTUURDERS 
VEILIG RIJDEN
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ONNAUWKEURIGHEID EN MISCOMMUNICATIE 
MET MIJN MOBIELE TEAM ZIJN EEN BRON VAN 
FRUSTRATIE VOOR MIJ
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HOE GROOT IS HET NEGATIEVE EFFECT 
OP UW BEDRIJF ALS HET MOBIELE TEAM 
DE TOEGEWEZEN PLANNING NIET KAN 
AANHOUDEN?

Zeer negatief effect
Enigszins negatief 
effect
Geen negatief effect
N.v.t.

Niet alleen hadden respondenten moeite met het 

doorgeven van berichten aan hun bestuurders, ook 

waren ze gefrustreerd over het gedrag van hun 

bestuurders op de weg. Een meerderheid twijfelt 

eraan of hun team zich veilig gedraagt wanneer ze 

met hun bedrijfsauto's op pad gaan. 

MEER DAN 60% GAF AAN DAT HUN BEDRIJF ERONDER LIJDT ALS EEN MOBIEL 
TEAM DE TOEGEWEZEN PLANNING NIET KAN AANHOUDEN

Moderne organisaties gebruiken software 

en digitale oplossingen om het beheer van 

hun mobiele personeel te stroomlijnen en te 

vereenvoudigen. Niet alleen kunnen berichten en 

orders met meer duidelijkheid worden verzonden 

naar de bestuurder, ook kunnen de voertuigen 

automatische updates terugsturen naar het 

kantoor over de status van de order en de 

verwachte aankomsttijd.

Dit alles draagt bij aan een dynamischer, flexibeler 

werkproces, waarbij de fleet manager en het team 

op kantoor een duidelijker en vollediger beeld krijgen 

van de prestaties van de voertuigen op de weg.

WELKE VOORDELEN BIEDT DIGITALISERING?
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VIER:  
KLANTEN BEHOUDEN 
EN ACTIVITEITEN 
UITBREIDEN
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Zeer negatief effect
Enigszins negatief 
effect
Geen negatief effect
N.v.t.

HOE GROOT IS HET NEGATIEVE EFFECT OP UW 
BEDRIJF ALS TIJDENS HET EERSTE BEZOEK 
EEN PROBLEEM NIET WORDT OPGELOST OF DE 
SERVICE NIET WORDT GELEVERD?

Wanneer u actief bent in een concurrerende 

branche, komen er steeds nieuwe bedrijven op de 

markt, vaak met innovatieve benaderingen die de 

klantervaring verbeteren. Zelfs gevestigde spelers 

moeten zichzelf voortdurend overtreffen om klanten 

tevreden te houden om te voorkomen dat ze 

overstappen naar de concurrent. 

Toen werd gevraagd welke factor het grootste 

aandeel had in de groei van hun bedrijf, noemde 60% 

van de fleet managers de kwaliteit van de geboden 

klantenservice. 

En toen we hen vroegen welke factor ze de grootste 

bedreiging achten voor de bedrijfsgroei in de 

toekomst, noemde het merendeel 'de veranderende 

gewoonten van de klant'. 

Het is duidelijk dat een goede dienstverlening aan 

de klant van essentieel belang is voor duurzaam 

zakelijk succes, terwijl het niet inlossen van de 

verwachtingen van een klant een duidelijk risico 

vormt.

VAN ONZE RESPONDENTEN 
SCHAT 58% DAT HUN 
CHAUFFEURS ÉÉN OP DE 
DRIE BESTEMMINGEN NIET 
BEREIKEN BINNEN DE EERSTE 
VERWACHTE AANKOMSTTIJD 
DIE AAN DE KLANT IS 
DOORGEGEVEN

Dankzij digitalisering kan het verkeer 

tegenwoordig met uitstekende 

nauwkeurigheid en duidelijkheid worden 

bewaakt en voorspeld. Fleet managers maken 

hiervan gebruik in hun werkprocessen om een 

nauwkeurigere verwachte aankomsttijd te 

berekenen voor klanten. 

Daarnaast kan het communiceren van 

onverwachte wijzigingen in de planning aan 

de klant worden geautomatiseerd, waardoor 

ze altijd zo snel en eenvoudig mogelijk op 

de hoogte worden gehouden als er een 

vertraging optreedt. Op deze manier neemt 

digitalisering in het hele proces veel stress 

weg voor de bestuurder, de klant en het team 

op kantoor.

HOE KOMT DIGITALISERING VAN PAS? 

Een voor de hand liggend gebied dat om een 

slimme omgang met klantverwachtingen vraagt, 

is de verwachte aankomsttijd. Niemand wil 

de hele dag wachten op een levering of een 

onderhoudstechnicus. Toch schat 58% van onze 

respondenten dat hun bestuurders één op de 

drie bestemmingen niet bereikt binnen de eerste 

verwachte aankomsttijd die aan de klant is 

doorgegeven.



De in dit document gebruikte statistieken werden 

verzameld via een enquête onder 1350 besluitvormers 

van wagenparken met auto's en bestelwagens in 

specifieke bedrijfstakken, waaronder (maar niet 

beperkt tot) de bouw, techniek, voedingsmiddelen 

en dranken, transport, gezondheidszorg, horeca, 

onroerend goed, detailhandel, telecommunicatie en 

nutsvoorzieningen. 

De enquête is in samenwerking met OnePoll 

uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Spanje, Duitsland, Nederland, België, Italië, de VS, 

Polen, Zweden en Denemarken. 

OVER HET 
ONDERZOEK

DISCLAIMER: de informatie in de Webfleet Solutions-documentatie 

en online is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en 

weerspiegelt ons standpunt over het onderwerp. Het moet niet 

worden beschouwd als juridisch advies over het onderwerp. Verder 

weerspiegelt de informatie in deze documenten en online mogelijk 

niet de meest actuele juridische ontwikkelingen. Onderneem geen 

actie naar aanleiding van deze informatie zonder juridisch advies in 

te winnen.


