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Algemene introductie
toekomstscenario’s
Je kunt op twee manieren nadenken over de toekomst: de toekomst overkomt je, of je maakt je eigen toekomst.
Als het gaat om de toekomst die je overkomt, dan moet je om je heen kijken. Hoe verandert mijn omgeving?
Wat zijn de belangrijkste technologische trends? En hoe veranderen de wensen van mijn klanten? De toekomst
die je zelf maakt, gaat over de beslissingen die je zelf neemt als werkgever - maar ook als werknemer.
Hier gaan we vooral op zoek naar de toekomst die je over
komt: wat zijn de belangrijkste trends voor de schade
herstelbranche? Als je weet hoe de toekomst eruit ziet,
dan handel je daarnaar. Maar als je verder vooruitkijkt
dan wordt de toekomst al snel onzeker.
We weten bijvoorbeeld niet precies hoe de markt voor
personenauto’s eruit ziet in 2025. Rijden we in 2025 zelf,
of heeft de autonome auto het van ons overgenomen? En
misschien is de deelauto de normaalste zaak van de wereld
in 2025. Wat betekent dat voor schades en daarmee voor
schadeherstel? En wat doet de werknemer over een paar
jaar anders dan nu?

Juist als je onzeker bent, maak je toekomstscenario’s: je
verkent niet maar één toekomstbeeld, maar je denkt na
over de verschillende mogelijkheden. Toekomstscenario’s
zijn toekomstbeelden die laten zien hoe de branche er
mogelijk uit komt te zien in het jaar 2025. Vervolgens kun
je terug redeneren: stel dat dit toekomstscenario werkelijk
heid wordt, wat zijn dan de kansen voor mijn bedrijf en
mijn werk? En wat zou ik eigenlijk vandaag al anders
moeten doen om me goed voor te bereiden op de toekomst?
OOC heeft deze toekomstscenario’s gemaakt met een aan
tal verkenners - werkgevers uit de branche en de branche
organisaties die de belangrijkste trends en thema’s in kaart
brachten, en samen de toekomstscenario’s opstelden.

In het kort:
1. Wat zijn toekomstscenario’s?
Toekomstscenario’s zijn geen voorspellingen, maar meerdere toekomstbeelden. Ze laten zien hoe de toekomst er
mogelijk uit kan zien.
2. Wanneer maak je toekomstscenario’s?
Je maakt toekomstscenario’s als je onzeker bent over de toekomst, je weet nu nog niet welke trends door zullen
zetten, of je weet niet goed wat de impact van die trends is op jouw bedrijf of werk.
3. Waarvoor gebruik je toekomstscenario’s?
Je gebruikt toekomstscenario’s om gestructureerd over de toekomst na te denken. Je stelt jezelf de wat als-vraag.
Stel dat dit toekomstscenario werkelijkheid wordt, wat betekent dat dan voor mijn bedrijf of voor mijn werk?
Welke kansen en bedreigingen zijn er in de verschillende toekomstscenario’s?
4. Hoe gebruik je toekomstscenario’s?
Je gebruikt de toekomstscenario’s in een aantal stappen:
• Impact: als dit toekomstscenario werkelijkheid wordt, wat zijn dan kansen en bedreigingen voor mijn bedrijf of
voor mijn werk? Stel jezelf deze vraag bij elk toekomstscenario.
• Vergelijken: wat zijn de altijd goed-acties (kansen die in elk toekomstscenario terug komen) en wat zijn de meer
risicovolle acties (kansen die in sommige toekomstscenario’s nieuwe business opleveren)?
• Handelen: waar zou ik eigenlijk vandaag al mee moeten beginnen, om nieuwe kansen te pakken of mijn huidige
business of werk te behouden?
• Monitoren: hoe verandert de omgeving? Welk toekomstscenario wordt werkelijkheid? De toekomstscenario’s
zijn gebouwd op onzekere trends. Daarom is het belangrijk om die trends te monitoren: zie ik inderdaad een
verschuiving in de markt voor personenauto’s?

Scenario’s: de schadeherstelbranche in 2025
Het assenkruis

Voor schadeherstel ontwikkelden we scenario’s op basis van twee impactrijke, onzekere ontwikkelingen:
• De ontwikkeling van autonoom rijden: wel doorgebroken of niet doorgebroken.
• De ontwikkeling van eigendom: gebruik of bezit.
Zo ontstaan vier mogelijke toekomstbeelden voor het jaar 2025: vier toekomstscenario’s.
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In dit document werken we de vier scenario’s uit aan de hand van vijf thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Schade in 2025
De behoefte aan schadeherstel in 2025
De organisatie van de keten in 2025
Kennis en kunde van schadehersteller in 2025
Vakmensen in 2025

We geven eerst een schematisch overzicht van de scenario’s en vervolgens werken we de scenario’s in meer detail uit.

Overzicht

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario D

Complexere auto’s,
complexer schadeherstel

Repair-as-a-service

One-day-repair

Onderscheiden
om te overleven

Schade
in 2025

Minder maar
complexere schade.
Incidenteel schade
door extreem
slecht weer.

De schades zijn
ofwel complex, ofwel
cosmetisch van aard.

De schades zijn
ofwel complex, ofwel
cosmetisch van aard.

Schade neemt toe.
De schades zijn ofwel
complex, ofwel
cosmetisch van aard.

Behoefte
schade
herstel

Verzekeraars gaan
steeds meer scoren
op kwaliteit.
Voor de autobezitter
is snelle service
steeds belangrijker.

Private lease
zorgt voor meer
schadeherstel.

Kleine cosmetische
schades worden
opgevangen door
one-day-repair
servicepunten.
Grote technische
schade gaat naar
de fabrikant.

Complexe schades aan
zelfrijdende auto’s gaan
via de fabriek. Er is
echter nog wel behoefte
aan schadeherstel voor
niet-autonome auto’s
en cosmetische schades
voor alle auto’s.

Het merkgebonden
kanaal is belangrijk.
Samenwerking in
de keten is steeds
belangrijker geworden
voor de schadehersteller.

Grote lease
maatschappijen
zijn dominant in
de markt.
Platforms die
Mobility-as-a-Service
(MaaS) aanbieden
zijn ook belangrijk
in de markt.

Omdat auto’s
autonoom rijden,
is er geen rol meer
voor de verzekeraar.
De aansprakelijkheid
ligt nu bij de fabrikant.

Merkgebonden
kanalen krijgen meer
invloed in de keten
door de komst van
zelfrijdende auto’s.

Schadeherstellers
zijn steeds vaker
specialisten.
Gespecialiseerd in
één merk.

Schadeherstellers
richten zich expliciet
op één of een aantal
merken en zijn sterk
regionaal georiënteerd.

Schadeherstellers
richten zich op
herstelwerk (20%) en
opknapwerk (80%).

Binnen het schade
herstelbedrijf is er
minder ruimte voor
ambacht en meer
focus op hoogwaardige
taakspecialisatie.

Door de complexere
auto’s, stijgt ook
het niveau voor
werknemers.
Duurzame
inzetbaarheid is
van belang.

Vakmensen
specialiseren zich
op merkniveau en
de uitdaging in het
werk neemt af. Er is
meer vraag naar lager
geschoolde werknemers.

De complexiteit
van de auto’s vraagt
om specialistische en
merkgebonden kennis.

Omdat specificaties
erg belangrijk zijn,
is er minder ruimte
om zelf een ambacht
uit te voeren.
Medewerkers moeten
kennis hebben over
merkspecifieke eisen.

Keten

Schade
hersteller
in 2025

Vakmensen

Scenario A

A

Complexere auto’s, complexer schadeherstel
Autobezit in plaats van gebruik en autonoom rijden is niet doorgebroken

Samenvatting

Door innovatieve, uitgebreide veiligheidssystemen worden auto’s steeds veiliger. Middelgrote schades nemen hiermee af.
Er ontstaan nog altijd cosmetische schades en als er een grotere schade ontstaat, dan is deze al snel complex. Door deze
ontwikkeling krimpt de markt voor schadeherstel. Maar door de toenemende complexiteit van auto’s wordt kwaliteit
belangrijker en gaat de druk wat van de prijs af. Merkgebonden werken wordt steeds belangrijker: merken certificeren
schadeherstellers, zodat zij kwaliteit kunnen garanderen. Daarnaast zijn dealers steeds meer de toegang tot de klant
voor schadeherstellers.
Doordat voertuigen volgepakt zitten met sensoren, worden onderdelen eerder vervangen dan gerepareerd. Het vervangen
van onderdelen vormt dan ook een groeiend deel van de omzet, het wordt belangrijker dan arbeidsuren. Schadeherstellers
specialiseren zich en werken samen. Er is meer vraag naar hoogopgeleid personeel en er wordt ook van hen gevraagd
commercieel te denken en ervoor te zorgen dat zij langdurig inzetbaar zijn.

Wat kun je nu doen om je op dit scenario voor te bereiden?

• Het merkgebonden kanaal en dealers worden steeds belangrijker in dit scenario. Hoe kun je goed aansluiten
bij deze beweging in de markt?
• Er ontstaan minder schades in dit scenario. Kun je andere diensten aanbieden om die krimp op te vangen?

A

Schade in 2025
Auto’s worden steeds veiliger. Veiligheidssystemen helpen
de menselijke bestuurder om schade te voorkomen: de
auto helpt bij het inparkeren of zorgt ervoor dat je op
de snelweg in de juiste baan blijft. Ook waarschuwt
de auto wanneer je te dicht bij objecten of andere passanten komt. Dat betekent dat het aantal traditionele
middelgrote schades sterk afneemt. De meeste schade
bestaat uit cosmetische schades.

Door veiligheidssystemen komt schade minder vaak voor.
Maar als er schade ontstaat, dan is die al snel complex.
Heel simpel: bij complexere auto’s die zijn uitgerust met
slimme veiligheidssystemen ontstaan ook complexere
schades. De nadruk ligt steeds meer op het vervangen van
onderdelen. Hierdoor zijn er minder arbeidsuren nodig.

Behoefte schadeherstel
In het decennium na de financiële crisis in 2008 lag de
focus vooral op prijs: de goedkoopste aanbieder van
schadeherstel had de beste uitgangspositie. De afgelopen
jaren lijkt dat tij te zijn gekeerd. Doordat auto’s steeds
complexer werden, zijn verzekeraars steeds meer gaan
scoren op kwaliteit. Voor de autobezitter is snelle service
steeds belangrijker. Pakketjes krijg je in de Randstad
inmiddels binnen twee uur geleverd, dat soort klanten
wil niet meer een halve week op de auto wachten.
Het totaal aantal schades neemt in 2025 nog altijd af: met
zo’n 10% sinds 2018. Maar door de focus op kwaliteit gaat
de afname minder snel dan voorheen.

Wat als…
Wat als het steeds drukker wordt op de weg?
Auto’s worden steeds veiliger en daardoor is
de verwachting dat minder schades ontstaan.
Wordt dat effect teniet gedaan door drukte op
de Nederlandse wegen?

Regio’s laten onderling een verschillend beeld zien. In de
stad wordt autobezit en -gebruik steeds meer ontmoedigd:
auto’s moeten aan strengere milieueisen voldoen en
parkeerplekken worden duurder en schaarser. Die ont
wikkeling speelt in de regio minder.

A

De keten
De autobezitter moet tevreden zijn, maar ook in 2025
betaalt de verzekeraar de rekening. Het merkgebonden
kanaal is heel belangrijk tegenwoordig: zonder certifi
cering van één of meerdere automerken tel je als schade
hersteller nauwelijks nog mee. Voor schadeherstellers
is het een flinke investering om gecertificeerd te worden:
het personeel trainen, specifiek gereedschap en software
aanschaffen en vervolgens strenge controles.

Automerken werken in 2025 vaak via dealers, het dealer
netwerk hadden ze immers al opgebouwd. In de praktijk
leveren dealers een totaalpakket aan de autobezitter: niet
alleen de auto, maar zelfs de verzekering schaf je aan bij de
dealer. Voor schadeherstellers zijn dealers daarom steeds
vaker de toegang tot de klant. Samenwerking in de keten is
steeds belangrijker geworden voor de schadehersteller, of
het nu gaat om automerken, verzekeraars of dealers.

De schadehersteller in 2025
Schadeherstellers specialiseren zich steeds vaker. Deels
noodgedwongen werken ze onderling samen, om elkaars
specialisaties aan te vullen.
De specialisaties richten zich op één of meerdere merken.
Individueel Opererende Schadeherstelbedrijven (IOS)
zijn een uitzondering geworden. Toch is er wel een markt
voor hen: door het hoge eigen risico stijgt het particulier
opdrachtgeverschap. Mensen proberen steeds vaker
buiten de verzekeraar om een dealtje te sluiten met een
schadehersteller.

In 2025 verdienen schadeherstellers meer aan onder
delen en minder aan arbeid. Auto’s zijn complexer, overal
zijn sensoren verwerkt en daardoor is repareren vaak
niet mogelijk. In 2018 werd de omzet in schadeherstel voor
ongeveer 30% opgemaakt uit onderdelen en voor zo’n 70%
uit arbeid. Nu is dat wel anders: de omzet komt voor 45%
uit onderdelen en 55% uit arbeid. Kennis van elektra is
steeds belangrijker.

A

De vakmensen
Door de complexere auto’s, stijgt ook het niveau voor werknemers. In 2018 waren veel werknemers nog MBO niveau 2 of
3 opgeleid, inmiddels groeit vooral de behoefte aan MBO 4, HBO en zelfs HBO+ opgeleide werknemers. Dat is lastig voor de
markt - want autotechniek wordt minder vaak gekozen door hoger opgeleiden. De markt kampt dus met een tekort aan
vooral hoger opgeleid technisch personeel en dat dwingt schadeherstellers om efficiënter te gaan werken.
De manier van werken is in 2025 veranderd. Schade
herstellers werken niet alleen efficiënter, maar moeten
ook commercieel steeds sterker zijn. Dat komt doordat de
relaties met andere partijen in de keten - verzekeraars,
merken, dealers - steeds belangrijker werden. Als schade
hersteller moet je daar goed mee om kunnen gaan en
daarom zoeken zij ook wat meer commercieel denkend
personeel.

Duurzame inzetbaarheid is in de hele Nederlandse
economie een hot item, maar zeker bij fysieke beroepen,
zoals schadeherstel. Deels ligt die verantwoordelijkheid
bij de werkgever, maar vooral jongere generaties zien in
dat het belangrijk is om fit te zijn en om te blijven leren.
De arbeidsmarkt verandert snel, dus dan moet je ervoor
zorgen dat je mee kunt blijven doen.

Nichemarkt

Early warning

Een bedrijfsmodel kan je er nauwelijks op bouwen:
extreem weer. Ook in de toekomst is het weer
onvoorspelbaar… Toch is er een aantal schade
herstellers dat hierin een nichemarkt heeft ontdekt. Zij bieden getroffenen totaalpakketten aan
en werken met een mobiele werkplaats. Zij regelen
alles - van een vervangende auto tot het contact
met de verzekeraar.

Noodweer (extreme hagel) in Zuidoost-Brabant
in 2016.
RTL Nieuws, 2016

Scenario B

B

Repair-as-a-service
Autogebruik in plaats van bezit en
autonoom rijden is niet doorgebroken

Samenvatting

In 2025 laat de doorbraak van autonoom rijden nog altijd op zich wachten. Toch is er een grote verandering: de toename
van gebruik in plaats van bezit, als het gaat om personenvervoer. De marktomvang voor schadeherstel is de afgelopen jaren
ongeveer gelijk gebleven. Rijden is veiliger, maar doordat mensen vooral leasen en minder zuinig met hun auto omgaan,
ontstaan er veel cosmetische schades. Leasemaatschappijen zien die schades, na de leaseperiode, graag hersteld, terwijl
eindgebruikers zo’n kras of deuk zelf langer zouden laten zitten.
Leasemaatschappijen, automerken en platforms die mobility-as-a-service bieden, zijn steeds dominanter in de markt.
Zij schrijven in op tenders voor deelauto’s, die regio’s of gemeentes uitschrijven. Schadeherstellers zijn daardoor ook sterk
regionaal georiënteerd en werken nauw samen met de aanbieders van deelauto’s. Zij zijn vaak merkspecialist en veel
denkwerk en innovatie is verschoven naar fabrikanten, leasemaatschappijen en platforms. Daardoor is binnen schadeherstel
vooral vraag naar lager opgeleid personeel.

Wat kun je nu doen om je op dit scenario voor te bereiden?

• In dit scenario hebben grotere opknapbeurten veel waarde. Kun je een verdienmodel ontwikkelen dat daarop
inspeelt en meer oplevert dan uurtje/factuurtje?
• In dit scenario breekt mobility-as-a-service door – hoe richt je je bedrijf in zodat je ook schadeherstel als service
kunt aanbieden?

B

Schade in 2025
De auto anno 2025 is veiliger en daardoor ontstaan er
minder vaak schades. De schades die ontstaan zijn ofwel
complex, ofwel cosmetisch van aard. Toch is er wel een
reden waardoor er meer schades ontstaan dan in 2018
werd verwacht: de mens. Het delen van auto’s en private
lease namen een enorme vlucht de afgelopen jaren. En
het blijkt dat mensen daardoor toch wat minder zuinig
omspringen met hun auto. Daardoor is de markt voor
schadeherstel netto ongeveer even groot gebleven.

Early warning
Greenwheels ziet aantal klanten bijna ver
dubbelen in 2017. Per maand komen er ongeveer
1.500 leden bij.

Behoefte schadeherstel
Auto delen en private lease betekent meer werk voor
schadeherstel: auto’s worden daadwerkelijk gerepareerd,
mensen blijven niet rijden met een deukje. Hoewel het
wagenpark de afgelopen jaren in omvang afnam, is de
schademarkt in 2025 netto ongeveer even groot als in 2018.

Na een jaar of drie, vier wisselen mensen vaak hun auto
in voor een nieuwer exemplaar of een exemplaar dat be
ter bij hun levensstijl past - denk aan gezinsuitbreiding.
Ook daar is behoefte aan schadeherstellers: na een flinke
opknapbeurt, wordt de auto weer ingezet in een lager
prijssegment.

B

De keten
Grote maatschappijen die auto’s leasen zijn dominant in
de markt. Het gaat dan om grotere leasemaatschappijen
en dealers die hun markt hebben verlegd. Regio’s schrijven vaak tenders uit - zo wint een Duitse autofabrikant
de markt voor deelauto’s in de provincie Groningen
en bepaalt een grote leasemaatschappij het aanbod
in Rotterdam. Vervolgens tenderen schadeherstellers
weer bij deze maatschappijen om voor een aantal jaar
schadeherstel te mogen verrichten.
Platforms die Mobility-as-a-Service (MaaS) aanbieden
zijn ook belangrijk in de markt. Wel zie je daar recentelijk
een verschuiving optreden. Veel van die MaaS-aanbieders
begonnen vanuit een meer ideologisch streven naar duur
zaamheid, maar inmiddels beconcurreren de aanbieders
elkaar onderling sterk op prijs.
Omdat mensen wel hun vervoersmiddel willen delen, maar
de autonome auto nog niet optimaal ontwikkeld is, is het
openbaar vervoer steeds meer een concurrent geworden
voor de autobranche. Qua gemak biedt het OV hetzelfde als
de veilige auto en het OV is steeds sneller en speelt beter in
op de behoefte van de reiziger. Ook is deze optie voor vele
reizigers goedkoper.

De macht van de verzekeraar is de afgelopen jaren wat
minder groot geworden. Daar staat tegenover dat private
leasemaatschappijen/grote dealers zich steeds meer zijn
gaan opstellen als dominante opdrachtgevers: er gelden
strenge regels en er zijn hoge kosten aan verbonden als
klanten veel schade rijden.

Wat als…
Wat als het regionale belang steeds meer gaat
meespelen in het vervoerssysteem? Dat zou
ertoe kunnen leiden dat automerken die geen
Nederlandse importeur hebben verdwijnen.
Voor merken die een minder sterk netwerk hebben
binnen Nederland is het immers moeilijker om
een regionale tender te winnen.

De schadehersteller in 2025
Schadeherstellers richten zich expliciet op één of een
aantal merken en zijn - net als de markt voor deelauto’s sterk regionaal georiënteerd. De meeste arbeidsuren en
daarmee de belangrijkste inkomsten zitten in het opknappen van private lease auto’s die aan een tweede of
derde leven gaan beginnen.

Samenwerking in de keten is heel belangrijk - zonder
sterke connecties met partijen die auto’s aanbieden geen
werk. Maar onderlinge samenwerking neemt af. Met de
merkspecialisatie neemt ook het ambacht af. Enerzijds
komt dat doordat schadeherstel meer een vervangings
markt is dan voorheen. En anderzijds komt dat door de
strikte richtlijnen en procedures waar schadeherstellers
zich aan moeten houden van hun partners. Dat laat
minder ruimte voor de ervaren vakman.

B

De vakmensen
Vakmensen specialiseren zich op merkniveau en de
uitdaging in het werk neemt af. Dat betekent dat lager
geschoolde werknemers goed hun plek kunnen vinden
in de sector. Maar het betekent ook dat veel denkkracht
elders op zoek gaat naar een uitdaging. En dat betekent
weer dat veel innovatief vermogen verschuift in de keten:
getalenteerde technici gaan voor fabrikanten, leasemaat
schappijen en MaaS-platforms werken. Er ontstaat een
braindrain in schadeherstel.

Early warning
Een kwart van de consumenten vindt mobility-asa-service een aantrekkelijk en realistisch concept,
volgt uit onderzoek van ABN AMRO. Voorwaarde is
een goedwerkende mobiliteitsapp. Een derde van de
consumenten verwacht dat autobezit af zal nemen
de komende jaren.
ABN AMRO, 2018, City-as-a-service

Scenario C

C

One-day-repair
Autogebruik in plaats van bezit en
een doorbraak in autonoom rijden

Samenvatting

Mensen stappen de laatste jaren massaal over op autonoom rijden. En waarom zou je een eigen auto voor de deur willen
hebben, als er altijd één beschikbaar is? Auto’s zijn niet langer privé-eigendom, maar worden gedeeld. Leasemaatschappijen
faciliteren deze ontwikkelingen en zijn dominant in de markt.
In 2025 ontstaan veel minder schades dan voorheen. De schade die er is, is of heel complex of cosmetisch van aard. Doordat
de fabrikant eindverantwoordelijk is voor de schade en nauwelijks informatie deelt, wordt de rol van traditionele schade
herstellers steeds kleiner.
Er is wel een groeiende behoefte aan snel schadeherstel: er zijn steeds meer one-day-repair servicepunten, die vaak beheerd
worden door een merk of regio. Daar gebeurt vooral opknapwerk en kleinere herstelwerkzaamheden. Op een servicepunt
werkt een klein team van veelzijdig inzetbare medewerkers.

Wat kun je nu doen om je op dit scenario voor te bereiden?

• In dit scenario verdwijnt de eindgebruiker uit de keten. Hoe kun je daar als schadehersteller op in spelen?
Wie zijn dan je klanten?
• In dit scenario is behoefte aan snelle, lokale service - hoe richt je je bedrijf in op one-day-repair?

C

Schade in 2025
Zelfrijdende auto’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Met de introductie van de autonome auto nam het aantal
schades tijdelijk toe, doordat de technologie aanvankelijk nog kinderziektes vertoonde. Maar nu de meeste auto’s zelfrijdend
zijn, is de markt voor schade enorm gekrompen.
Automobilisten hebben meer interesse in het gebruik
van een voertuig dan in het bezit ervan en leasen daar
om vooral. Ook worden er peer-to-peer auto’s gedeeld
met vrienden, familie of buren. Leasemaatschappijen of
fabrikanten zijn eigenaren van de voertuigen. Dealers
gaan ook fungeren als leasemaatschappij.
Omdat autonome auto’s complex zijn en veiliger, bestaat
schade uit cosmetische en zeer complexe schade. Er
gebeuren veel minder ongelukken, maar er is nog wel
schade door externe omstandigheden als vandalisme
en extreem weer.

De autonome auto wordt intensief gebruikt: hij is de hele
dag onderweg om mensen of zelfs goederen te vervoeren.
De onderdelen zijn daarom vrij snel aan vervanging toe
en moeten de nieuwste technologieën bevatten. Over het
algemeen doet de fabrikant dat.
Leasemaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de voer
tuigen op de weg en zullen om de klant vast te houden snel
voertuigen laten herstellen bij kleine schade. Daarnaast
worden leaseauto’s eens in de twee, drie jaar grondig op
geknapt om naar een nieuwe gebruiker over te gaan.

Behoefte schadeherstel
Complexe schades, zoals storingen in het software
systeem, kunnen tegenwoordig voorspeld worden op
basis van geaggregeerde data van verschillende voer
tuigen. De data van auto’s kan op afstand worden uit
gelezen door fabrikanten. Voor complexe schades moet
de auto terug naar de fabrikant, omdat zij specialistische
kennis hebben van de auto en deze kennis niet delen.
Voor kleine schadeherstelbedrijven is dit niet werkbaar.
Ze kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het
goed repareren van de technisch complexe auto’s.
Kleine cosmetische schades worden opgevangen door
one-day-repair servicepunten. Dit soort bedrijven speelt
in op de vraag naar cosmetisch schadeherstel, wat een
blijvende markt is, en zijn daarmee een bedreiging voor
zelfstandige schadeherstellers.
Ook autofabrikanten kunnen eigenaar zijn van dit
soort servicepunten om een totaalpakket aan te kunnen
bieden. De focus komt te liggen op opknap- en herstel
werkzaamheden: 80% van deze werkzaamheden bestaat
uit spuitwerk.

Early warning
Op 15 juni 2018 beloofden de verenigingen van
Europese autofabrieken en leveranciers dat er
vanaf 2050 geen verkeersdoden meer zullen zijn.
Zij willen deze doelstelling bereiken door te
investeren in levensbesparende technologieën.
Automotive Management

Early warning
Whim biedt vanaf oktober 2018 reisbundels in
Finland. Met de bundel kun je gebruik maken van
ov, fiets, taxi of autohuur. Je betaalt naar gebruik
of neemt een vast maandelijks abonnement.
Bovendien krijg je als gebruiker multimodale
reisinformatie.

C

De keten
Omdat auto’s autonoom rijden, is er geen rol meer
voor de verzekeraar. De aansprakelijkheid ligt nu bij
de fabrikant of leasemaatschappij, omdat de auto de
beslissingen neemt.
Door de veranderde behoefte aan schadeherstel ver
dwijnen individuele, onafhankelijke schadeherstellers
van de markt. Er is veel private lease en daarmee krijgen
leasemaatschappijen of fabrikanten meer marktmacht.
Complexe schades gaan via merkgebonden kanalen, zij
zijn de enige partijen met voldoende kennis om schade
aan autonome auto’s te herstellen. Voor de cosmetische
schades zijn er (regionale) servicepunten, waarbij een
auto binnen een dag wordt opgeknapt. De vraag blijft wie
deze gaat beheren: wat is de rol van schadeherstellers?

De markt staat nu opnieuw aan de vooravond van een
grote verandering: tech-reuzen als Google en Apple
brengen hun eigen zelfrijdende voertuigen op de markt.
Zij spelen snel in op de behoefte van de klant en bieden
goede en goedkope service. Zij maken autodelen nog
gemakkelijker dan voorheen. Voor schadeherstellers is
het noodzakelijk om met hun bedrijf snel aansluiting te
zoeken bij zo’n techgigant.

Early warning
Tesla voert update uit op afstand.

De schadehersteller in 2025
Schadeherstellers richten zich op herstelwerk (20%) en
opknapwerk (80%). Het ambacht in de werkplaats neemt
hiermee af: schadeherstel wordt meer een vervangingsmarkt, waarbij alleen ge(de)monteerd hoeft te worden.
Schadeherstellers hebben het moeilijk in de markt: een
groot deel van de werkzaamheden heeft zich verplaatst
naar de fabrikant. Door zich aan te sluiten bij een service
punt of door overgenomen te worden door merkgebonden
kanalen kan de schadehersteller zich staande houden.
Sommige schadeherstellers gaan zich meer richten op
service voor de regionale klant en bouwen zo een sterk
maar redelijk kleinschalig netwerk op.

C

De vakmensen
De complexiteit van de auto’s vraagt om specialistische
en merkgebonden kennis. Vakmensen met veel verstand
van elektronica worden vaak weggekocht door auto
fabrikanten of grote leasemaatschappijen. Voor het op
knappen van auto’s is het belang van ambacht afgenomen
en wordt het vervangen van onderdelen belangrijker.

Daar komt ook iets lager gekwalificeerd personeel goed
tot zijn recht.
Op lokale servicepunten is het belangrijk dat werknemers
snel kunnen schakelen en klantgericht werken. Op zo’n
serviceteam moet een werknemer dus breed inzetbaar zijn.

Scenario D

D

Onderscheiden om te overleven
Autobezit in plaats van gebruik en
een doorbraak in autonoom rijden

Samenvatting

Autonoom rijden wordt langzaam de nieuwe norm, maar de verwachte doorbraak van autodelen blijf uit. Juist nu hebben
mensen behoefte aan een eigen auto: je eigen rijdende huiskamer, kantoor of slaapkamer. Er rijden in 2025 overigens ook
nog genoeg niet-autonome auto’s op de weg.
De markt voor schadeherstel daalt gestaag. Het aantal complexe en cosmetische schades neemt toe, ten koste van middel
grote schade. De zeer complexe schade van zelfrijdende auto’s gaat naar de fabrikant, maar verzekeraars spelen nog altijd
een rol in de keten. Merkgebonden kanalen krijgen meer invloed, maar er blijven onafhankelijke schadeherstellers.
Zij moeten klantgericht en creatief zijn om zich te onderscheiden. Ze richten zich bijvoorbeeld op het herstellen van kleinere
schades buiten de verzekering om. Autobezitters zoeken vaak online naar een goedkope aanbieder, zodat ze een hogere ver
zekeringspremie kunnen voorkomen. Andere schadeherstellers richten zich meer op service of op het customizen van auto’s.

Wat kun je nu doen om je op dit scenario voor te bereiden?

• In dit scenario krimpt de markt voor schadeherstel. Hoe kun je je onderscheiden voor de consument?
• Er ontstaat een sterke tweedeling in de sector: het merkgebonden kanaal en het kanaal van onafhankelijke
schadeherstellers. Hoe ga je als bedrijf met deze tweedeling om?

D

Schadeherstel in 2025
Autonoom rijden heeft een vlucht genomen. Veel auto’s rijden zelfstandig, maar mensen hebben nog wel de behoefte
om een eigen auto te bezitten. Juist dat is luxe: in je eigen rijdende huiskamer de weg op, ondertussen een film kijken
of alvast aan het werk.
Door zelfrijdende auto’s wordt de auto weer toegankelijk
voor doelgroepen die eerst afhankelijk waren van het
openbaar vervoer: denk bijvoorbeeld aan slechtzienden,
ouderen of kinderen. Autonome auto’s worden met het
hele gezin gedeeld. Vooral ouderen zijn een groeiende
doelgroep in het vergrijzende Nederland.
Doordat auto’s persoonlijk bezit blijven, verloopt de ver
jonging van het wagenpark niet revolutionair snel. Op
de Nederlandse wegen rijdt een mix van zelfrijdende en
niet-zelfrijdende voertuigen. Omdat alle voertuigen met
meer softwaresystemen of zelfrijdende systemen zijn
uitgerust, stijgt het aantal complexe schades. Ook het
aantal cosmetische schades neemt toe, er zijn relatief
minder middelgrote schades.

Early warning
Het autobezit in Nederland neemt al jaren toe. In
2018 met 1,2% t.o.v. 2017 tot 487 personenauto’s per
1.000 inwoners. Vooral onder 75-plussers neemt het
autobezit toe: de afgelopen 10 jaar nam het auto
bezit onder deze groep met een derde toe. Onder
18- tot 30-jarigen nam autobezit jarenlang af, maar
de afgelopen 3 jaar is ook hier een lichte stijging
(1% tussen 2015 en 2018) te zien.
CBS, 2018

Behoefte aan schadeherstel
Door de combinatie van autonome en niet-autonome
auto’s is er een korte piek in de markt. De autonome
auto’s moeten zich nog aanpassen aan het verkeer en
leren omgaan met niet-autonome auto’s. Andersom
moeten automobilisten die zelf hun auto besturen
wennen aan de autonome auto’s. Naarmate de tijd
verstrijkt zijn er meer autonome auto’s, minder onge
lukken en daalt de markt geleidelijk.

Complexe schades aan zelfrijdende auto’s gaan via de
fabriek. Er is echter nog wel behoefte aan schadeherstel
voor niet-autonome auto’s (deels middelgrote schade) en
cosmetische schades voor alle auto’s. Omdat auto’s vooral
in particulier bezit zijn, gaan mensen er zuiniger mee om
en gaan de auto’s langer mee. Dit biedt ook nieuwe kansen
voor de schadeherstelmarkt: auto’s worden eens in de zo
veel jaar grondig opgeknapt en steeds meer mensen heb
ben behoefte aan een persoonlijke, gecustomizede auto.
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De keten
Complexe schade bij zelfrijdende auto’s moet worden
opgevangen door de fabrikant of door een schadeherstel
bedrijf dat verbonden is aan een merk. Merkgebonden
kanalen krijgen meer invloed in de keten door de komst
van zelfrijdende auto’s. De fabrikant is toegankelijker
voor schadeherstel voor de klant, zeker wanneer het
om complexe schade gaat. Bedrijven als Google of Apple
worden nu ook producenten van auto’s en gaan meer
services bieden aan de klant. Voor kleinere schade gaat
de klant nog zelf op zoek naar partijen die goedkoop
schadeherstel bieden.
Onafhankelijke schadeherstellers spelen op deze markt in.
Wel moeten zij zich houden aan merkgebonden specifica
ties. Schadeherstellers gaan zich ook meer richten op ser
vice naar de klant: auto’s met cosmetische schade moeten
snel hersteld kunnen worden en tweedehands auto’s wordt
nieuw leven ingeblazen door ze te spuiten of te wrappen.

Early warning
Dippen/wrappen van auto’s gebeurt al!

Doordat automobilisten meestal nog eigenaar zijn van hun
voertuig en er zowel autonome als niet-autonome auto’s op
de weg zijn, blijft de rol van de verzekeraar redelijk gehand
haafd. Ook kan de verzekeraar nog een rol spelen voor cos
metische schade door bijvoorbeeld vandalisme of andere
externe oorzaken van schade. Omdat er zowel autonome
als niet-autonome auto’s op de weg zijn, en automobilisten
zelf eigenaar zijn van hun voertuig, is aansprakelijkheid
een ingewikkelde kwestie geworden tussen verzekeraars.

Schadehersteller in 2025
Binnen het schadeherstelbedrijf is er minder ruimte voor
ambacht en meer focus op hoogwaardige taakspecialisatie.
Alles gebeurt volgens specificaties, voertuigen moeten op
een bepaalde manier worden hersteld. Merken worden hier
steeds sturender in. Er is spanning tussen het voldoen aan
deze specificaties en het commerciële belang. Het werk
moet wel goed gebeuren, maar tegelijkertijd willen klanten
ook goedkoop en snel schadeherstel.

Schadeherstellers gaan op zoek naar manieren waarmee
ze zich kunnen onderscheiden van merkgebonden kanalen.
Zo gaan ze auto’s bijvoorbeeld restylen of zich speciali
seren in een vorm van schadeherstel. Of zij richten zich op
het herstellen van kleinere schades buiten de verzekering
om. Door zich toegankelijker op te stellen naar de klant
en goedkope of unieke services te bieden, kan de schade
hersteller zijn concurrentiepositie handhaven.
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De vakmensen
Omdat specificaties erg belangrijk zijn, is er minder
ruimte om zelf een ambacht uit te voeren. Medewerkers
moeten kennis hebben over merkspecifieke eisen. Ook
neemt de complexiteit van auto’s steeds verder toe en moet
de werknemer zijn kennis daarom verbreden. Wanneer
de schadehersteller zich meer gaat richten op het bieden
van services, zoals het restylen of customizen van een

auto, vraagt dit ook wat van het personeel. Werknemers
moeten servicegericht, klantvriendelijk en creatief zijn.
Duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt ook
belangrijk: personeel moet onder andere bereid zijn te
blijven leren en zich aan te passen aan snel veranderende
specificaties.
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