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Telematica heeft zich sinds zijn introductie in 

de jaren zestig onvoorstelbaar snel ontwikkeld. 

Wij beschouwen het tegenwoordig eigenlijk als 

vanzelfsprekend dat we onze locatie kunnen 

doorgeven via een eenvoudig tekstbericht of 

dat een elektronisch apparaat ons van deur tot 

deur begeleidt als dat nodig is. In deze moderne 

tijd is het mogelijk de benzineprijzen van de 

dichtstbijzijnde tankstations te vergelijken via 

de Wi-Fi hotspot in uw auto, maar kunt u zich 

voorstellen dat het nog maar vijftien jaar geleden 

gebruikelijk was om een papieren landkaart te 

gebruiken?

Wat begon met de ontwikkeling van een 

elementair Global Positioning System is 

uitgegroeid tot een breed, geraffineerd 

spectrum met talrijke onderling verbonden 

werkterreinen, van wegveiligheid en transport tot 

telecommunicatie en meer. 

Telematica is zonder twijfel onmisbaar geworden 

in ons dagelijks leven. In deze korte handleiding 

bij de geschiedenis van telematica leert u hoe 

telematica is ontstaan, zich sinds de jaren '60 

heeft ontwikkeld en wat we de komende jaren 

kunnen verwachten.

INLEIDING



DE OORSPRONG  
VAN TELEMATICA

DE TERM  
TELEMATICA STAMT 
AF VAN HET FRANSE 
'TÉLÉMATIQUE' - EEN 
SAMENSTELLING VAN 
'TÉLÉCOMMUNICATION' 
EN 'INFORMATIQUE'
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Tijdens de Koude Oorlog in het midden van de 

jaren '60 ontwikkelde de marine van de Verenigde 

Staten met gebruik van zes satellieten die rond de 

noord- en zuidpool draaiden een Global Positioning 

System (GPS) om onderzeeboten die atoomwapens 

vervoerden te kunnen volgen1. Deze nieuwe 

technologie leidde tot wat wij nu 'telematica' noemen.

Gedurende de jaren zeventig werd deze technologie 

verder ontwikkeld. In 1978 werd de allereerste GPS-

satelliet gelanceerd genaamd: NAVSTAR 12. In de 

opvolgende tien jaar werden veel meer van deze 

satellieten gebouwd en gelanceerd. 

Er draaien vandaag de dag tientallen GPS-

satellieten in een baan om de aarde. We gebruiken 

GPS nu dagelijks met onze mobiele telefoons en 

navigatiesystemen. Om uw locatie te kunnen bepalen, 

gebruikt uw toestel minstens drie GPS-satellieten3.

De term "telematica" is in 1978 ontstaan toen de 

Franse overheid een rapport uitbracht over de 

informatisering van de maatschappij, of zoals het in 

het rapport werd genoemd: "télématique"4.

 DE JAREN  
'60 EN '70



WIST U DAT? 
GPS-SATELLIETEN 
DRAAIEN TWEE KEER 
PER DAG OP EEN 
HOOGTE VAN  
20.200 KM IN EEN 
BAAN OM DE AARDE6

DE ETAK NAVIGATOR  
GEBRUIKTE EEN 8088- 
MICROPROCESSOR,  
256 KILOBYTE RAM  
EN EEN SUPERSNELLE 
TAPEDRIVE OM 
DIGITALE KAARTEN TE 
KUNNEN LEZEN DIE 
WAREN OPGESLAGEN 
OP TAPES VAN 3,5 MB

TELEMATICA WORDT 
OPENGESTELD VOOR 
PUBLIEK GEBRUIK
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De Amerikaanse overheid had geen plannen om 

zijn GPS-technologie ter beschikking te stellen 

aan het grote publiek, maar veranderde in 1983 

van mening na een tragische vliegtuigramp die 

269 dodelijke slachtoffers eiste. Het besluit om 

GPS ter beschikking te stellen aan burgers was 

bedoeld om in de toekomst miscommunicatie te 

voorkomen die zou kunnen leiden tot ongelukken 

en rampen5. 

DE   
JAREN '80

1984 geldt als een van de belangrijkste jaren 

in de vroege geschiedenis van telematica, 

aangezien toen een resolutie ter bevordering 

van de verkeersveiligheid werd aangenomen 

door het Europees Parlement. Deze resolutie 

was zo belangrijk omdat het de aanzet gaf tot 

een groot aantal onderzoeken wat weer leidde 

tot de oprichting van het DRIVE-programma. 

DRIVE was actief tot 1992 en hield zich bezig 

met onderzoek naar manieren waarop telematica 

kon worden gebruikt voor de bevordering van 

verkeersveiligheid, efficiënter te werken en lagere 

belasting van het milieu7.

Het eerste autonavigatiesysteem voor 

consumenten werd in 1985 op de markt gebracht 

in de Verenigde Staten. Stanley Honey, CEO van 

Etak, bedacht het idee en zijn technische team 

hielp hem zijn idee te verwezenlijken. Indertijd 

was dit een enorme mijlpaal en een gigantische 

stap voorwaarts in de groei en het grootschalig 

gebruik van GPS8.



VOORUITGANG  
IN HOOG 
TEMPO  
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De jaren '90 kenmerkten zich door twee 

belangrijke trends op het gebied van telematica. 

Ten eerste was er de push om de veiligheid 

van voertuigen te verbeteren met behulp van 

bijvoorbeeld verplichte airbags en autoverlichting 

overdag. Ten tweede kwamen verbeteringen op 

het gebied van elektronica, communicatie, GPS en 

cellulaire technologie duidelijk in beeld.

In 1990 volgde Pioneer Electronics het voorbeeld 

van Etak met de release van het eerste 

autonavigatiesysteem voor consumenten dat 

gebruik maakte van kaarten op CD-ROM en GPS-

satellieten (Global Positioning System) om een 

locatie te bepalen9.

In 1991 werd TomTom opgericht in Nederland. 

TomTom was oorspronkelijk Palmtop Software 

en groeide uit tot een van de toonaangevende 

telematicabedrijven ter wereld, actief in meer dan 

50 landen. 

Zodra het DRIVE-programma in 1992 werd 

afgerond, ondertekende de Europese Unie een 

nieuw verdrag dat zich richtte op de ontwikkeling 

van telematica, in de overtuiging dat betere 

transportnetwerken en logistieke netwerken 

de concurrentiepositie van de EU ten opzichte 

van de rest van de wereld zouden verbeteren 

en tot economische welvaart zouden leiden. 

Met deze steun op internationaal niveau en het 

groeiende publieke gebruik van GPS, was de 

telematicarevolutie niet meer te stuiten.

Vervolgens tekende de Amerikaanse president 

Clinton in 1996 een richtlijn waarin GPS werd 

uitgeroepen tot een internationale functie van 

openbaar nut. Deze richtlijn betekende dat burgers 

en bedrijven GPS gratis konden gebruiken. 

Fleet management begon een steeds dringerende 

behoefte te worden voor bedrijven naarmate 

de ontwikkeling van telematica vorderde in de 

DE JAREN '90 jaren '90. Het was slechts een kwestie van tijd 

alvorens de behoefte aan fleet management 

zou uitgroeien tot een kwestie die constante 

aandacht en aanzienlijke middelen zou vereisen. 

En zo geschiedde het. In 1997 benoemde 

Johnson & Johnson Theresa Ragozine tot global 

commodity manager. Ze was de eerste persoon 

die verantwoordelijk werd voor hun wereldwijde 

wagenpark. Op dat moment beschikte het bedrijf 

over een wagenpark van 33.000 voertuigen10.

Aan het eind van de jaren '90 maakten de eerste 

voertuigvolgsystemen hun opwachting. Deze 

systemen maakten gebruik van verbonden 

hardware in het voertuig die via lokale servers in 

verbinding stond met op computers geïnstalleerde 

software. Historische gegevens werden opgehaald 

van de servers en klanten moesten betalen voor 

elke realtime update!

Ter afsluiting van een decennium dat werd 

gekenmerkt door enorme vooruitgang op het 

gebied van telematica lanceerde Datafactory 

WEBFLEET: een van de allereerste op het web 

gebaseerde telematica-interfaces met plug-and-

play hardware in voertuigen.

TOMTOM WERD IN  
1991 IN NEDERLAND 
OPGERICHT. HET 
BEDRIJF HEEFT 
ONDERTUSSEN MEER 
DAN 25 JAAR ERVARING 
IN HET ONTWIKKELEN 
VAN SOFTWARE- 
EN NAVIGATIE-
TECHNOLOGIEËN DIE 
HONDERDEN MILJOENEN 
APPLICATIES OVER 
DE HELE WERELD 
ONDERSTEUNEN



IN HET NIEUWE 
MILLENNIUM 
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In het eerste decennium van de 21ste eeuw ging 

het nog veel sneller met de telematica, aangezien 

de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog 

tempo opvolgden. In de eerste jaren van het 

nieuwe millennium werden op het web gebaseerde 

fleet management-systemen op afstand gehost, 

waarbij gegevens in realtime konden worden 

weergegeven. Maar zonder breedband nam het 

bijwerken van kaarten een halve dag in beslag en 

duurde het erg lang om een webpagina te laden. In 

het gunstigste geval werd de GPS-positie om de 30 

minuten bijgewerkt.

Aan het begin van de jaren 2000 ontwikkelde 

fleet management-bedrijf GE een platform voor 

bestuurderscommunicatie dat updates mogelijk 

maakte, zoals een tijdlijn voor voertuiglevering, 

voertuigregistratievereisten en uitstaande 

onderhoudsvereisten11. Dit systeem was echter 

nog steeds gebaseerd op push-meldingen, of 

specifieker, tekstberichten.

In 2001 bundelden Datafactory's WEBFLEET, 

Blaupunkt en Siemens hun krachten en 

ontwikkelden ze een van de eerste connected 

2000  
EN LATER

navigatiesystemen met geïntegreerde 

voertuigvolgsysteem, tweerichtingscommunicatie 

met de bestuurder en navigatie. 

TomTom bracht in 2004 het eerste GPS-

navigatiesysteem voor de consumentenmarkt uit. 

Deze ontwikkeling veranderde de manier waarop 

mensen over de hele wereld in hun voertuig zijn 

gaan navigeren. In 2005 begon de eerste moderne 

satelliet met het uitzenden van een tweede 

publiekelijk signaal, waardoor de GPS-prestaties 

sterk verbeterden. In hetzelfde jaar nam TomTom 

een van de toonaangevende leveranciers van 

oplossingen voor fleet management over, namelijk 

Datafactory. Dankzij deze overname kon TomTom 

de WEBFLEET-technologie van Datafactory 

combineren met haar eigen technologie, waardoor 

TomTom kon uitgroeien tot leider op het gebied 

van telematica.

Tegen het eind van het decennium legde de 

combinatie van de wereldwijde recessie in de 

nasleep van de financiële crisis in 2007/08, de 

stijgende brandstofprijzen en de nieuwe EU-

wetgeving voor het halen van nieuwe CO2-

doelstellingen de nadruk op het verminderen van 

het brandstofverbruik en de verbetering van de 

veiligheid van de bestuurder.

Bovendien werd er nog een groot aantal andere 

waardevolle hulpmiddelen ontwikkeld en op 

de markt gebracht, hetgeen tot efficiëntere 

processen voor wagenparkbeheer leidde. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de eerste GSM- en GPS-

systemen, handsfree Bluetooth voice gateways 

met geavanceerde spraakfuncties, geïntegreerde 

GSM-telefoon met Bluetooth, integratie van 

multimediahandsets en volledig geïntegreerde 

mobiele navigatie met gebruik van het GSM-

systeem in een voertuig12.

Andere nieuwe functionaliteiten die tegen het 

einde van dit decennium op de markt verschenen 

en op grote schaal werden geïmplementeerd, 

waren het monitoren van rijstijl, rapportages in 

dashboardstijl en de eerste systeemintegraties met 

bestaande werkprocessen. 

In 2008 lanceerde TomTom HD Traffic, een 

service die bestuurders in realtime gedetailleerde 

verkeersgegevens verschafte, zoals informatie over 

files, wegwerkzaamheden en flitsers. 

In de overgang naar het volgende decennium 

brachten TomTom en andere fleet management 

aanbieders applicaties voor mobiele apparaten op 

de markt, met als doel om bestuurders beter te 

ondersteunen en hun productiviteit te verhogen. 

DE TOMTOM NAVIGATOR 
WERD IN 2004 OP DE 
MARKT GEBRACHT,  
MET GESPROKEN 
NAVIGATIE, 
PICTOGRAMMEN OP 
HET SCHERM EN EEN 
KEUZE UIT EEN 2D- OF 
3D-KAARTWEERGAVE

MONITOREN  
VAN DE RIJSTIJL  
VAN DE BESTUURDER, 
WERKPROCES-
INTEGRATIE EN 
RAPPORTAGE  
WERDEN NET 
VOOR 2010 
GEÏNTRODUCEERD
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Met de opkomst van de SaaS-trend (software-

as-a-service) begon de huidige situatie van de 

telematica-industrie vorm te krijgen. Platforms 

zoals WEBFLEET van TomTom Telematics waren 

nu in staat om allerlei services via de cloud 

razendsnel te leveren. Voertuigposities werden nu 

om de paar seconden bijgewerkt en de systemen 

gaven de bestuurder in realtime waarschuwingen 

over de rijprestaties.

2010  
EN LATER

In 2010 en 2011 werden de eerste 

smartphoneapplicaties met geïntegreerde 

telematica op de markt gebracht. Met deze 

applicaties kunnen managers van wagenparken 

voertuigen op afstand monitoren en bestuurders 

ondersteunen met administratieve routinetaken, 

zoals het voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

op het gebied van kilometerregistratie. 

Vervolgens, in 2014, maakte volledige connectiviteit 

haar opwachting dankzij API-protocollen 

(application program interface) en de opkomst 

van collaboratieve technologie. Deze ontwikkeling 

maakte grotere efficiëntie in het bedrijfsleven 

mogelijk door de backoffice, het voertuig en de 

bestuurder met elkaar te verbinden. Machine-tot-

machinesystemen werden nu gemeengoed.

Een grote stap voorwaarts voor telematica 

in Europa in dit decennium was de lancering 

door de Europese Unie van Galileo, een 

satellietnavigatieproject waarmee vijf miljard dollar 

was gemoeid13. De belangrijkste redenen voor de 

ontwikkeling van Galileo waren om Europa niet 

langer afhankelijk te laten zijn van het GPS-systeem 

van de Verenigde Staten, het GLONASS-systeem 

van Rusland en het BeiDou-systeem van China en 

om de GPS-dekking in het noorden van Europa te 

verbeteren.

De laatste jaren, met name vanaf 2015, 

is het percentage geïmplementeerde 

telematicaoplossingen voor vrachtwagens elk jaar 

zo'n 20 tot 25% gestegen14. Vanaf 2017 worden 

vele auto's al in de fabriek uitgerust met meer 

dan 100 sensoren die een constante datastroom 

creëren15. Deze sensoren meten gegevens zoals 

locatie, prestaties, fysieke parameters en rijstijl 

vaak meerdere keren per seconde en genereren 

zodoende een enorme hoeveelheid data.

VOORTBEWEGEN 
OP LICHTSNELHEID

WIST U DAT? 
CONNECTED CARS 
MAAR LIEFST  
25 GIGABYTE AAN 
GEGEVENS PER 
UUR KUNNEN 
PRODUCEREN. DAT 
IS ONGEVEER GELIJK 
AAN HET AFSPELEN 
VAN 30 UUR HD-VIDEO 
EN HET MEER DAN EEN 
MAAND LANG 24 UUR 
PER DAG STREAMEN 
VAN MUZIEK!

WIST U DAT? DE 
CONNECTIVITEITSMARKT 
JAARLIJKS 3,5 MILJARD 
DOLLAR WAARD IS
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Oplossingen voor wagenparkbeheer, zoals 

WEBFLEET van TomTom Telematics, geven 

bestuurders meteen inzicht in hun rijstijl. Hierdoor 

leren bestuurders op meer verantwoorde wijze 

te rijden en leveren ze een bijdrage aan het 

verlagen van de brandstof-, onderhouds- en 

verzekeringskosten van hun bedrijf. 

Dit is niet de enige manier waarop telematica de 

kloof tussen de medewerkers op kantoor en op 

de weg weet te overbruggen. Telematica helpt 

ze namelijk ook beter samen te werken als een 

team. Een geavanceerd voertuigvolgsysteem kan 

bestuurders helpen de tijd die ze nodig hebben, 

het aantal gereden kilometers en de locaties die 

ze bezoeken te rechtvaardigen, de klantervaring te 

verbeteren of nauwkeurig verslag te leveren aan de 

belastingdienst.

Telematicaoplossingen, die doorgaans bestaan uit 

een centrale console zoals WEBFLEET en tientallen 

of duizenden apparaten die zijn geïnstalleerd 

in de voertuigen van een wagenpark, bieden 

managers diepgaand inzicht in de prestaties van 

hun wagenpark dankzij duidelijke dashboards en 

uitgebreide rapportage. Zo kunnen ze de totale 

eigendomskosten verlagen door het gebruik van 

het voertuig, de rijstijl en de voertuigstatus te 

analyseren.

Sinds 2006 biedt TomTom Telematics ook een API 

die derde partijen kunnen gebruiken om innovatieve 

diensten en fijn afgestemde bedrijfsprocessen te 

creëren. Door hun applicaties te integreren met 

WEBFLEET worden bedrijven - en hun klanten - 

geholpen om hun investering op het gebied van 

klantenservice, planning, opdrachtenbeheer en/of 

financiële oplossingen optimaal te benutten.

DE TOEKOMST  
VAN TELEMATICA

WAT 
VOLGT? 

WIST U DAT? 
ER VOLGENS 
SCHATTINGEN MEER 
DAN 22 MILJOEN 
ZELFRIJDENDE AUTO'S 
OP DE WEG ZULLEN 
ZIJN IN 2025?19

Van het eerste GPS-systeem dat meer dan vijftig 

jaar geleden door het Amerikaanse leger werd 

gecreëerd tot de moderne wereld, waarin 'big 

data', automatisering en machinaal leren ons 

een technologische verschuiving hebben doen 

beleven, is telematica uitgegroeid tot een uiterst 

geavanceerde en onmisbare technologie voor de 

moderne samenleving. Maar het is natuurlijk goed 

mogelijk dat we ooit met ongeloof terugkijken 

op de technologie van vandaag, net zoals we nu 

(ietwat verwonderd) terugkijken op de status van 

telematica in de eerste decennia. 

De snelheid van de technologische vooruitgang 

is haast niet bij te benen en er valt nog bijzonder 

veel te ontdekken op het gebied van robotica, 

automatisering en machinaal leren. Volgens 

de voorspellingen zal in 2025 de overgrote 

meerderheid van auto's zijn uitgerust met 

geïntegreerde telematicasystemen en in 203017 

zullen veel voertuigen op de weg zelfstandig 

rijden18. Gezien de geschiedenis van telematica, 

kunnen we er zeker van zijn dat ons ook nog enkele 

verrassende en baanbrekende veranderingen te 

wachten staan.
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