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WRM-houders

Examens in 2017 t.o.v. 2016*

Jan. 2018 t.o.v. 2017
Praktijk B:
406.098 (+ 3%)

Beroeps C:
14.215 (+24%)

Praktijk A:
35.988 (+ 7%)

Praktijk AM:
31.315 (+ 2%)

Theorie B:
560.976 (+ 2%)

Code 95:
158.737 (-35%)

Theorie A:
48.988 (+ 1%)

Theorie AM:
61.848 (- 4%)

14.343 (- 1%)

Cijfers CBR Jaarverslag 2017; Iconen: Creaticca Creative Agency
Bron: IBKI, Rijschoolpro

De rijscholenbranche bedient een sterk gefragmenteerde markt. Jaarlijks worden
er door het CBR grofweg 500.000 praktijkexamens afgenomen.
Examenkandidaten worden opgeleid door ongeveer 6.800 rijscholen, terwijl er
ruim 14.000 WRM-geregistreerde instructeurs zijn. Hoewel het aantal WRMgeregistreerde instructeurs en het aantal rijscholen aan het dalen zijn, maken
deze cijfers duidelijk dat de gemiddelde bedrijfsgrootte klein is. Per rijschool
worden er gemiddeld 63 leerlingen opgeleid tot een praktijkexamen (dit getal is
inclusief herexamens). Het aantal instructeurs per rijschool is gemiddeld nog
geen 2. Daarentegen zien we dat minder dan 5% van de rijscholen meer dan 100
examens begeleidt, maar dat deze groep wel 32% van het totaal aantal examens
doet. De kleinschaligheid van de gemiddelde rijschool leidt mede tot hevige
concurrentie en druk op prijzen. Ook in de zakelijke markt staan tarieven onder
druk. Dit zorgt voor extra uitdagingen voor een gezonde bedrijfsvoering binnen
de branche.
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De rijscholenbranche is dynamisch en gefragmenteerd. Of dit nu is in de
lesauto of klassikaal, gedreven instructeurs en ondernemers werken hard om
leerlingen en chauffeurs te begeleiden naar veilige verkeersdeelname. Er
zullen dit jaar meer examens dan ooit worden afgenomen. Maar het speelveld
waarin rijscholen opereren, ontwikkelt zich snel en ingrijpend. Het tekort op de
arbeidsmarkt is voelbaar en de concurrentie is feller. Dat is terug te zien in
blijvende prijsdruk, zowel in de particuliere als de zakelijke markt, en de
structureel achterblijvende slagingspercentages branchebreed. En dit terwijl
een goede rijopleiding cruciaal is en de basis vormt van de totale
mobiliteitsbranche.
De maatschappij verandert snel. Nieuwe generaties leerlingen stappen bij u in
de auto, op de scooter of in de truck. Zij hebben andere wensen, eisen en
verwachtingen op allerlei gebieden: hoe u hen benadert, wat u hen leert,
welke diensten u biedt. Ook de opleidingsbehoefte van de zakelijke klant is
blijvend veranderd; deze verwacht steeds meer ontzorgd te worden. Niet
alleen de leerling, maar ook de wereld van mobiliteit verandert. Met name
technologische doorontwikkeling van onze voertuigen heeft impact.
Elektrische aandrijving breekt door en systemen die de bestuurder assisteren
(ADAS) worden slimmer en algemener. Kortom: dit is de tijd om te innoveren
en kansen aan te grijpen.

Hoe de toekomst er exact uit zal zien, is onbekend. Juist daarom is het
belangrijk om nu al scherpe keuzes te maken; voor u als ondernemer en ook
voor de branche als geheel. Een markt waarin ondernemers elkaar alleen op
prijs beconcurreren is voor niemand gezond. Welke keuzemogelijkheden zijn
er? Dit rapport brengt voor u de trends en ontwikkelingen in de
rijscholenbranche in kaart. Ook krijgt u concrete kansen aangereikt die u zelf
of samen met collega’s op kunt pakken. Zo kunt u de komende jaren het
verschil gaan maken.
Met dit rapport ondersteunent BOVAG leden bij het aangaan van de
uitdagingen van vandaag en morgen. Dit rapport maakt onderdeel uit van een
breder palet aan activiteiten, waarin BOVAG zich inzet voor verkeersveiligheid
en een gezonde, professionele en kwalitatief goede branche. Wij zoeken
samenwerking met partijen die deze belangen delen en samen met ons werk
willen maken van de verdere professionalisering van de branche.
We gaan ervan uit dat dit rapport u inspireert en aanzet tot actie. Welke
keuzes ga ik maken? Hoe maak ik mijn bedrijf klaar voor de toekomst? Hoe ga
ik samenwerken met professionele collega’s en partijen, zowel binnen de
branche als daarbuiten? Wij wensen u veel succes.
Met vriendelijke groet,
BOVAG Rijscholen

Frank Hoornenborg
Voorzitter

Jos van den Broek
Branchemanager

3 december 2018
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Weet wat er
speelt!

Weet wat u uniek
maakt!

P. 5

P. 27

Benodigdheden bij het lezen van dit rapport:
- Voldoende tijd en aandacht

- Aantekeningenboekje

- Markeerstift

- Printjes van pagina 69

Maak scherpe
keuzes!
P. 33
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1. Veranderende
voertuigtechnologie

2. Veel toetreding en
concurrentie

3. Tekort aan
gekwalificeerd
personeel

4. Groeiend belang van
marketing en social
media

5. Schaalvergroting in
de transportsector

P. 7

P. 9

P. 11

P. 13

P. 15

6. Zorgen om
verkeersveiligheid en
sturing op kwaliteit

7. Veeleisendheid van
Generatie Z

8. Beweeglijkheid van
de economie

9. (Technologische)
vernieuwing in scholing
en onderwijs

10. Toename
(kapitaalkrachtige)
ouderen

P. 17

P. 19

P. 21

P. 23

P. 25

Trends en ontwikkelingen in de
buitenwereld hebben grote invloed
op uw klanten en dus op u als
ondernemer. Belangrijke gebieden
waarop die ontwikkelingen
plaatsvinden zijn bijvoorbeeld
wetgeving, concurrentie, afnemers
en technologie. In dit onderzoek zijn
tien belangrijke veranderdrijvers
vastgesteld die de komende jaren
van invloed zijn op de branche en
daarmee op u als ondernemer. Aan u
de vraag hoe u op deze
ontwikkelingen in kunt spelen; u vindt
bij elke trend een aantal strategische
acties die u op weg kunnen helpen.

Elektrisch rijden is in opkomst, zowel
particulier als zakelijk. In 2017 zijn 8.200
volledig elektrische auto’s verkocht, 60%
meer dan in 2016. Diverse Europese landen
hebben aangegeven de verkoop van benzineen dieselauto’s uit te gaan faseren. Waterstof
als energiedrager in plaats van batterijen is
nog zeldzaam, maar grote partijen in
automotive en energie investeren fors in
technologie en distributie. Maar wat de
energiedrager ook is, elektrisch aangedreven
voertuigen hebben automatische transmissie.
Voor vrachtwagens gaat de verandering in
aandrijftechnologie vooralsnog minder snel,
maar ook hier komen automaten steeds vaker
voor.

Terug naar overzicht

Ook op een ander vlak zijn grote
technologische ontwikkelingen gaande.
Auto’s worden steeds vaker uitgerust met
steeds meer systemen die de
verkeersveiligheid en het gemak vergroten
(ADAS, voor ‘advanced driver-assistance
systems’). Voorbeelden zijn adaptive cruise
control, automatisch inparkeren en laneassist. Het zijn systemen die nu nog in luxere
auto’s zitten, maar snel hun weg vinden naar
goedkopere modellen. Ook vrachtwagens
worden steeds geavanceerder (tot en met
platooningtechnologie). Auto’s worden
toenemend uitgerust met sensoren en
techniek voor analyse van data die monitoring
van het rijgedrag mogelijk maken. Zulke
systemen bieden veel voordelen, maar maken
rijden (vooralsnog) complexer: de chauffeur is
niet alleen berijder, maar ook ‘operator’ van
systemen. Dat vergt kennis en vaardigheden.
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Het rijden in een elektrisch aangedreven voertuig is een andere ervaring
dan rijden in een conventioneel voertuig. Een automaat is de standaard.
Bovendien is het managen van de actieradius een belangrijke uitdaging.
Elektrische voertuigen zijn de komende jaren nog duurder in aanschaf. Ze
vragen om investeringen (ook in laadinfrastructuur) en om kennis en
vaardigheden van instructeurs. De inzet van rij-ondersteunende
technologieën vergt eveneens investeringen.
Deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor ondernemers, ook wanneer
beheersing van nieuwe technologieën nog geen onderdeel is van de
exameneisen van het CBR. Te denken valt aan cursussen in
samenwerking met dealers voor particulieren die een elektrische auto of
een auto met ADAS aanschaffen. In de zakelijke markt kunnen nieuwe
code 95-cursusmodules worden ontworpen rond de inzet van nieuwe
aandrijftechnologie. Ook het aanbieden van cursussen voor chauffeurs op
basis van actieve rijstijlmonitoring kan interessante mogelijkheden
opleveren.

1.

Investeer in kennis en kunde instructeurs

2.

Investeer in elektrische voertuigen en
voertuigen met rijhulpondersteuning (ADAS)

3.

Pas lesopbouw aan op elektrisch rijden

4.

Zoek samenwerking met truck- en
autodealers en leasepartijen voor bijscholing
kopers

5.

Werk samen met transportondernemingen
voor bijscholing op basis van voertuigdata

6.

Communiceer en organiseer events over
impact nieuwe technologie en bied scholing

7.

Onderzoek subsidiemogelijkheden van
overheden en scholingsbudgetten importeurs

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Terug naar overzicht

De afgelopen jaren zijn de vereisten voor
instructeurs aangescherpt. Zo moeten nieuwe
instructeurs beschikken over een
schooldiploma en geslaagd zijn voor
theorietoetsen, een praktijkexamen en een
stageperiode. Daarnaast dienen instructeurs
zich verplicht bij te scholen met minimaal zes
dagdelen cursus en twee beoordeelde
praktijklessen in vijf jaar tijd. Wanneer de
nieuwe WRM ingaat, moeten instructeurs ook
een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen
overleggen. Ondanks de aanscherpingen is het
voor instructeurs relatief makkelijk hun
bevoegdheid te behalen en te behouden. Ook
het starten van een eigen bedrijf is relatief
makkelijk in de rijscholenbranche. In
tegenstelling tot meer gereguleerde sectoren is
er geen ondernemersdiploma verplicht. Het
relatieve gemak om een bedrijfje te starten in
de sector leidt tot veel toetreding en
concurrentie in de markt. Vooral op de Brijbewijzenmarkt is het daarom druk, en soms
met instructeurs en/of rijscholen die omzet
belangrijker vinden dan kwaliteit en
verkeersveiligheid. Het imago van het beroep
en de branche komt hierdoor onder druk te
staan. De rijschoolbranche wordt gezien als
het speelveld van ‘cowboys’, waarin vooral op
prijs wordt geconcurreerd. Alhoewel strengere
WRM-eisen op de politieke agenda staan, is
het nog maar de vraag of er concrete stappen
worden gezet om toetredingsdrempels en
kwaliteitseisen te verhogen. Voor de zakelijke
markt (transport) speelt dit vraagstuk
momenteel minder, maar wat als
branchevreemde partijen code 95bijscholingen gaan aanbieden?
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Het gevolg van de lage toetredingsdrempels is een grote hoeveelheid
nieuwe rijscholen die zich niet verbinden aan brancheverenigingen of op
andere wijze aan kwaliteitsverbetering en professionalisering werken. Het
feit dat veel nieuwe toetreders geen kosten calculeren voor zaken als
pensioenopbouw, afschrijving van materieel of opleiding van instructeurs,
maakt dat ze uurtarieven hanteren die op lange termijn niet houdbaar zijn.
Dit zorgt voor hevige concurrentie op prijs en druk op de bedrijfsvoering
van gevestigde partijen. Daardoor komt bijvoorbeeld de beloning van
instructeurs onder druk te staan, wat het lastig maakt om goed personeel
te vinden. Voor rijscholen is het van belang om uit deze negatieve spiraal
te komen. Natuurlijk is het goed om collectief in te zetten op het verhogen
van zowel WRM- als rijvaardigheidseisen, maar ook zonder aanpassingen
is het cruciaal het belang van kwaliteit te blijven benadrukken. Een
interessant kanaal daarvoor is het voorlichten van ouders over het belang
van nieuwe hulpmiddelen, goed getrainde instructeurs en een juiste
combinatie van de theorie- en praktijkopleiding.

1.

Profileer u op andere zaken dan prijs. Zie
‘Weet wat je uniek maakt’ voor tips

2.

Maak transparant wat u biedt

3.

Onderzoek wat voor zaken u kunt bieden die
weinig extra kosten, maar veel meerwaarde of
beleving bieden

4.

Werk met loyaliteitsprogramma’s

5.

Laat student kiezen voor instructeur

6.

Integreer theorie-examen in totaalpakket

7.

Koop samen in om kosten te verlagen

8.

Overweeg een collectief of
samenwerkingsverband

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Sinds 2005 is het aantal mensen met een
WRM-bevoegdheid gestegen. Het toppunt
(2014) ligt alweer een tijdje achter ons, maar
met 14.194 instructeurs in 2018 is het aantal
nog steeds groot te noemen. Ondanks deze
grote aantallen, merken rijscholen dat het
moeilijk is om goede instructeurs aan te
trekken. Het tekort aan personeel is terug te
voeren op het feit dat de primaire (salaris) en
secundaire (bijvoorbeeld pensioen)
arbeidsvoorwaarden van instructeurs in
vergelijking met andere branches niet
competitief genoeg zijn. Hogere vergoedingen
betalen is geen optie, want die zijn niet door
te berekenen aan de klant: prijzen staan al
jaren stevig onder druk door een sterke
toename van zzp’ers in de branche. Deze
toename komt niet alleen van binnenuit: ook
vanuit bijvoorbeeld het UWV zijn mensen
gestimuleerd om als zzp’er aan de slag te
gaan in de rijscholenbranche. Een andere
oorzaak waardoor het moeilijk is om nieuw
talent te vinden, is het imago van de branche.
Vanwege de ‘wildgroei’ van het aantal
instructeurs, is het aantal negatieve
incidenten met instructeurs toegenomen en
staat de reputatie van het beroep onder druk.

Terug naar overzicht
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Afhankelijk van hoe de wetgeving omtrent flexibilisering van de
arbeidsmarkt en de regulering van de sector zich ontwikkelen, zullen
rijscholen meer of minder moeite hebben om personeel te werven en te
binden. Bedrijven in de sector zullen meerdere middelen moeten inzetten
om voldoende toestroom van goede instructeurs te waarborgen. Een kans
om die instroom te waarborgen is door de schaarste aan goede
instructeurs aan te wenden als argument voor hogere tarieven. Grotere
rijscholen kunnen bijvoorbeeld een hoger tarief rekenen aan de klant in
ruil voor voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit van instructeurs.
Hogere tarieven geven ruimte voor een betere beloning en voorkomen het
‘weglekken’ van talent naar andere sectoren. Andere middelen zijn
bijvoorbeeld het benadrukken van de voordelen van het beroep
(marketing) of het werken met nieuwe businessmodellen waarbij
instructeurs zich als franchisenemer of zzp’er kunnen verbinden aan de
rijschool.

1.

Leid zelf instructeurs op

2.

Bied personeel een breed pakket aan
opleidingsmogelijkheden

3.

Bied potentiële instructeurs tegemoetkoming
in opleidingskosten

4.

Werk met een selectieve flexibele schil en leid
hen eventueel aanvullend op

5.

Overweeg een collectief of
samenwerkingsverband

6.

Bied stagemogelijkheden

7.

Bied flexibiliteit in werktijden

8.

Promoot lokaal de voordelen van het beroep

9.

Benadruk uw secundaire arbeidsvoorwaarden

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Terug naar overzicht

Alleen reclame in een krant of langs een
sportveld werkt niet meer: u moet nieuwe
manieren vinden om nieuwe klanten te
bereiken. Sociale media hebben een steeds
belangrijkere plaats gekregen in de
maatschappij. Jong en oud zitten inmiddels
op Facebook, Twitter of Instagram. Nieuwe
community’s worden online gevormd, events
worden online georganiseerd,
maatschappelijke debatten vinden online
plaats. Met sociale media bouwen en
onderhouden bedrijven het contact met hun
klanten. ‘Influencers’ (bekende YouTubers of
twitteraars) worden ingezet als ambassadeurs
voor producten en bedrijven. Sociale media
zijn lang niet alleen relevant voor jongeren:
ook oudere doelgroepen zijn er steeds vaker
te vinden. Marketing krijgt hierdoor andere
vormen dan vroeger. Het delen van
ervaringen of instructies, vaak met foto’s en
filmpjes, zijn de meest krachtige
uitingsvormen die er op dit moment zijn. Om
jongeren überhaupt te kunnen bereiken kunt u
daar vandaag de dag niet meer buiten.
Daarnaast zijn jongeren ook erg gevoelig voor
beleving en ervaringen. Die kunt u bieden
door de inzet van sociale media te verbinden
met ‘live events’. Fysieke events organiseren
of daarbij aanwezig zijn en iets ludieks of
unieks bieden, is een krachtig middel om uw
bedrijf onder de aandacht te brengen. Voor
bedrijven is het professionaliseren van
marketing, het ontwikkelen van sluitende
concepten en een goede ‘webcare’ steeds
meer een randvoorwaarde voor succes.
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Om sociale media effectief in te zetten, zijn fundamenteel andere denk- en
werkwijzen nodig. Af en toe een artikel plaatsen is niet voldoende om een
band op te bouwen met de doelgroep of om hen te interesseren. Om
sociale media goed in te kunnen zetten, is het van groot belang om goed
te onderzoeken hoe de doelgroepen van de rijschool aangesproken
kunnen worden en op welke sociale media zij zich vooral bevinden.
Lijstjes (‘top 5 om beter…’) of instructievideo’s (‘3 tips voor achteruit
inparkeren’) werken goed. Vervolgens is het van belang om alle
medewerkers en instructeurs van de rijschool optimaal in te zetten als
ambassadeur. Zij zijn degenen die de inhoud moeten creëren. U kunt hen
daarin ondersteunen door de juiste apparatuur beschikbaar te maken en
simpele werkwijzen te bedenken. Daarin hoeft u niet zelf het wiel uit te
vinden: mediabureaus adviseren u graag. Punt van aandacht is een
goede kwaliteitscontrole. Er moeten afspraken gemaakt worden over het
type inhoud dat gedeeld kan worden en de stijl ervan. Privacygevoelige
informatie van klanten, ‘fout’ taalgebruik en politiek incorrecte grappen
kunt u maar beter vermijden. Vertrouwen of imago komt te voet en gaat te
paard, zeker online.
Ook voor de inzet van online media is een goede conversie van online
naar fysiek het belangrijkste doel. Persoonlijk contact met de doelgroep
tijdens events kan een krachtig middel zijn om die conversie te voltooien.
Voor het creëren van mogelijkheden voor persoonlijk contact zijn goede
partnerships met bijvoorbeeld bedrijven, scholen en sportverenigingen erg
behulpzaam.

1.

Zorg voor goede online vindbaarheid en
‘presence’

2.

Laat instructeurs online ‘tips and tricks’
(video’s) delen

3.

Zoek samenwerking met ‘influencers’

4.

Reageer snel en begripvol op ‘slecht’ nieuws
en reviews

5.

Organiseer events met voor doelgroeprelevante partners buiten de branche

6.

Maak ‘voor wat hoort wat’ sponsorafspraken

7.

Zorg voor uniforme uitstraling, van website tot
en met voertuigen en bedrijfskleding

8.

Laat u ondersteunen door een mediabedrijf

9.

Werk met ‘reviews’

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Wanneer een branche volwassen wordt,
treedt vaak schaalvergroting op. Doel daarvan
is vaak om kosten te besparen en om de
concurrentie uit te schakelen. In de
transportsector vindt al decennialang
schaalvergroting plaats. Lokale spelers van
vroeger zijn nu vaak nationale partijen
geworden die grote (inter)nationale klanten
bedienen. Transporteurs specialiseren zich
steeds meer op een bepaalde sector
(bijvoorbeeld retail, bouw, horeca of
internationaal). Vanuit het oogpunt van
logistieke efficiëntie en flexibiliteit komt het
steeds vaker voor dat chauffeurs geen eigen
truck meer hebben. Ze moeten met meerdere
voertuigen overweg kunnen.

De toegenomen schaal heeft ook zijn invloed
op inkoop van opleiding en om- en
bijscholing. Sommige transporteurs hebben
dit (gedeeltelijk) inbesteed (hebben zelf een
trainer of coach in dienst). Andere zetten dit,
soms via aanbestedingen, uit in de markt.
Een derde groep is op zoek naar
businesspartners: rijscholen die een fullservice concept bieden met maatwerk in
opleidingen en activiteiten en op het vlak van
planning de coördinatie voor ze overnemen.
Terug naar overzicht
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De schaalvergroting van transporteurs heeft een groot effect op rijscholen.
Rijscholen zullen mee moeten groeien met hun klanten, door overnames,
fusies, ketenvorming of andere vormen van samenwerking. Het wordt
daarnaast belangrijker om aanbestedingskennis in huis te hebben. Voor
kleinere rijscholen is het van belang te specialiseren en
samenwerkingsverbanden aan te gaan. In een opschalende markt worden
de standaard B-, C- en E-rijopleidingen ‘commodities’: generieke
producten waarmee het lastig is u te onderscheiden. Trainingen op het
vlak van bijvoorbeeld hulpmiddelen (kooi-aap, heftrucks) of kwaliteit en
veiligheid (bijvoorbeeld BHV) nemen toe in belang. Daarnaast is het
belangrijk om grote transporteurs maximaal te ontzorgen, bijvoorbeeld in
de aanvraag van subsidies, de planning en coördinatie van verplichte
trainingen en het bijhouden van dossiers per chauffeur.

1.

Investeer in aanbestedingskennis

2.

Werk samen om schaal te vergroten

3.

Word businesspartner voor opleidingen met
een transporteur

4.

Specialiseer u in niches

5.

Investeer in klantbinding en klantentrouw

6.

Gebruik big data om aanbod op maat te
ontwikkelen

7.

Diversificeer business to business-aanbod:
ook opleiden voor bus en taxi

8.

Bied opleidingen bij de klant of een locatie
naar keuze aan

9.

Geef gratis ‘bijscholingsvouchers’ aan
truckdealers

10. Organiseer een gezamenlijk (ontzorgend)
trainingsprogramma voor kleinere
transporteurs

Terug naar overzicht

11. Splits activiteiten voor de zakelijke en de
particuliere markt in aparte bedrijven in
verband met btw-voordelen
*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

De afgelopen jaren daalde het aantal
verkeersdoden jaar op jaar. Deze daling
betekent echter niet per se dat het veiliger
wordt op de Nederlandse wegen. Hoewel het
aantal doden afneemt, neemt het aantal
(ernstig) gewonden ten gevolge van een
verkeersongeval juist toe. De maatschappij
heeft de buik vol van onveilig weggedrag en
verkeershufters. Plaatselijke overheden en
het rijk staan voor de opgave om de veiligheid
te waarborgen en te verbeteren, door middel
van wetgeving, sancties, voorlichting en
educatie. Vraagstukken rond
verkeersveiligheid gaan deels ook over de
kwaliteit van rijopleidingen. Voor de branche
ligt hier een belangrijke kans: het sentiment
over wangedrag in het verkeer kan worden
gebruikt om strengere eisen aan de
rijopleiding af te dwingen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan examen- en
rijvaardigheidseisen, verplichte cursussen na
overtredingen, bijscholingsverplichtingen,
strengere WRM-eisen en strengere eisen aan
ondernemerschap in de rijscholenbranche.

Terug naar overzicht
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Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid biedt voor rijscholen veel
kansen. Zo staan (lokale) overheden open voor initiatieven om de
verkeersveiligheid te vergroten. Overheden kunnen voorlichting geven
over verkeersveiligheid en subsidie verstrekken voor trainingen in
verkeersveiligheid. Dergelijke trainingen kunnen vrijwillig zijn, maar ook
valt te denken aan verplichte trainingen bij verkeersovertredingen of
(her)kwalificatie.
Ook marktpartijen, zoals verzekeraars of voertuigimporteurs, kunnen meer
aandacht gaan besteden aan verkeersveiligheid en hier een
cursusaanbod aan koppelen. In alle gevallen is pro-activiteit het
toverwoord voor rijschoolhouders. Wanneer bedrijven, alleen of in
samenwerking, in gesprek treden met overheden, verzekeraars,
maatschappelijke instellingen of grote bedrijven over het vergroten van
verkeersveiligheid, ontstaan er allerlei (commerciële) kansen.

1.

Werk samen met gemeenten om doelgroepen
te bereiken (jeugd, ouderen)

2.

Ontwikkel verkeersveiligheidsprojecten met
scholen

3.

Werk samen met truck- en autodealers voor
(verplichte) bijscholing voor nieuwe
voertuigtechnologie

4.

Ontwikkel samen met verzekeraars modules
om rijgedrag en -vaardigheden te verbeteren

5.

Werk samen met consumentenorganisaties

6.

Verstrek informatie over het belang van een
goede rijopleiding

7.

Werk samen met ondernemersverenigingen

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Iedereen die na 2000 is geboren, wordt tot
generatie Z gerekend. Voor deze generatie is
een wereld zonder internet totaal onbekend.
Als geen ander weten deze mensen zich
(online) te informeren en diensten te
vergelijken. Generatie Z ‘prikt’ makkelijk door
een oppervlakkige boodschap heen. Zij
moeten direct het voordeel van een product
kunnen zien (‘benefit’), anders browsen ze
verder. Daarnaast zijn ze ontzorging en
service gewend, en dan wel het liefst direct.
Zij zijn bijzonder veeleisend. Wachten willen
ze niet. Ze voelen zich uniek en willen dit
bevestigd zien in producten en diensten.
Beleving staat bij generatie Z centraal, zowel
in marketing als in de levering van diensten.
Generatie Z is gewend aan ‘all-in’-pakketten;
deze mensen houden niet van verassingen.
Voor rijscholen is het van belang dat ze deze
pakketten in heldere bewoordingen en
ondersteund met ervaringen van eerdere
klanten aanbieden. De veeleisendheid van
generatie Z gaat verder dan alleen producten:
ook bedrijven moeten aan eisen voldoen. Ze
moeten een ‘purpose’ (een doel of visie)
uitstralen en maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen.

Terug naar overzicht
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Generatie Z maakt duidelijke digitale profilering noodzakelijker. Daarin zijn
vooral ‘purpose’ en ‘benefit’ belangrijk. Ook zullen instructeurs zich
moeten aanpassen en lesconcepten moeten veranderen: beleving en
persoonlijke aandacht worden belangrijker. Service en gemak bieden
staat voorop. Daar liggen kansen om nieuwe (‘premium’) producten aan te
bieden. Om die te benutten zijn investeringen nodig in de vaardigheden
van personeel, maar ook in systemen (online omgeving). De hele ‘digitale
kant’ zal in orde moeten zijn. Niet alleen moet alle relevante opleidings- en
prijsinformatie online te vinden zijn, ook moeten klanten zich online
kunnen inschrijven, betalen, lessen kunnen plannen (wanneer het de klant
uitkomt) en voortgang kunnen bijhouden. Ontzorgen biedt kansen, maar
kan wel de marges onder druk zetten.
Generatie Z is vertrouwd met gaming en virtual reality als
onderwijsmiddelen. Ook dat biedt kansen voor rijscholen, maar vergt wel
de nodige investeringen en eventueel samenwerking binnen de branche.
Ook liggen er kansen in het benadrukken en uitdragen van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de rijschool. Denk bijvoorbeeld
aan milieuvriendelijke auto’s, een zuinige rijstijl bijbrengen of het
aanbieden van stageplekken of leerwerktrajecten.

1.

Zorg voor een sterke digitale en mobiele
‘presence’

2.

Benadruk beleving en ontzorging in aanbod
en marketing

3.

Stem met instructeurs werktijden en service af
die matchen met (bijvoorbeeld de schooltijden
van) de doelgroep

4.

Ontwikkel campagnes voor sociale media

5.

Spreek ouders aan en betrek hen bij keuze en
voortgang

6.

Werk samen met partners om doelgroep te
bereiken

7.

Bied beleving met games en VR

8.

Zorg dat studenten niet of nauwelijks hoeven
te wachten

9.

Voer een actief MVO-beleid (maatschappelijk
verantwoord ondernemen)

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

De crisis van 2008 heeft de nodige gevolgen
gehad. Inmiddels zitten we alweer een tijdje
economisch in de lift. Maar er zijn nog steeds
de nodige economische onzekerheden. Wat
voor gevolgen zal de Brexit hebben? Gaat
Trump handelsoorlogen ontketenen die ook
onze economie hard raken? In een steeds
meer internationaal vervlochten economie
kunnen pieken en dalen elkaar snel opvolgen.
Als één land niest, wordt een ander
verkouden. De rijscholenbranche heeft daar
last van, want zij is tamelijk
conjunctuurgevoelig. De staat van de
economie heeft de nodige gevolgen voor de
koopkracht van de consument, maar ook voor
die van grote zakelijke klanten (zoals
transporteurs). Wanneer het economisch
tegenzit, slinkt de vraag naar ‘luxe’ producten,
zoals een motorrijbewijs of een caravan of
camper. Consumenten gaan in hun
koopgedrag meer letten op de prijs. Ook
transportbedrijven zullen scherper op de prijs
kunnen gaan letten voor bij- en omscholing
en wat meer gaan ‘shoppen’ op dat vlak.
Uiteraard is de economische situatie ook van
invloed op de kosten voor de bedrijfsvoering
van rijscholen: van kosten van brandstof tot
die van financiering en van voertuigen tot
personeelskosten.

Terug naar overzicht
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De conjunctuurgevoeligheid betekent dat bij een mindere economie er
snel vraaguitval of uitstel kan plaatsvinden, vooral op ‘luxe’ producten
zoals motorrijbewijzen. Ook op de zakelijke markt kan er volume-uitval
plaatsvinden (denk aan ontslagen van chauffeurs of faillissementen van
transporteurs en hun klanten). De concurrentie zal dan scherper op prijs
worden gevoerd. Niet alleen zullen transporteurs op de kleintjes gaan
letten, een groeiend aantal zelfstandige chauffeurs zal hetzelfde doen
(flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe bij een mindere economie).
Ook voor B-rijbewijzen wordt de prijsconcurrentie dan heviger: zowel
jongeren als ouders zullen minder te besteden hebben aan een rijbewijs.
Rijscholen zullen in mindere economische tijden mee moeten gaan in
dezelfde kostenbeheersing en flexibilisering die ze bij hun klanten zien.
Schaalvergroting en samenwerking zullen in zulke gevallen noodzakelijker
worden. Ook neemt het belang van langjarige contracten met
transporteurs (tegen een ‘flat fee’) toe. Een goede mix tussen opleidingen
voor alle rijbewijscategorieën verkleint het risicoprofiel van de rijschool.

1.

Werk met een flexibele schil

2.

Werk samen, eventueel op brancheniveau,
met een gezamenlijke flexpool van
instructeurs

3.

Verbreed uw aanbod: spreek andere markten
aan

4.

Zorg voor multi-inzetbare instructeurs (school
eventueel daarvoor bij en zoek subsidies)

5.

Sluit meerjarige contracten met transporteurs
voor bijscholing

6.

Bekijk mogelijkheden voor samenwerking op
inkoop

7.

Onderzoek besparingsmogelijkheden op
wagenpark

8.

Bied consument financieringsmogelijkheden
aan (BOVAG/Bovemij)

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

In het onderwijs is ‘blended learning’ in
opkomst. Dat is een combinatie van
contactmomenten en digitale studievormen.
Dit maakt het voor veel leerlingen mogelijk
om meer in eigen tempo te studeren en op
het tijdstip en de plaats dat het hen uitkomt.
Veel onderwijsinstellingen zetten digitale
technologie in voor ‘gepersonaliseerd leren’.
Dat biedt inzicht in hoe snel studenten
voortgang maken, maar ook waar ze
eventueel moeite mee hebben. Daarnaast
wordt steeds meer gebruik gemaakt van
virtual reality en ‘augmented reality’. In
virtuele werelden kunnen studenten bepaalde
kennis en vaardigheden opdoen en snel
toepassen. Hierdoor zijn ze beter voorbereid
en zelfverzekerder wanneer ze iets ‘in het
echt’ moeten doen. Ook in de
rijschoolbranche hebben bedrijven ervaring
opgebouwd met bijvoorbeeld de inzet van
simulatoren. Sommige rijscholen werken ook
met lescams: leerlingen kunnen hun eigen
gedrag terugzien en daarvan leren. Dat komt
vaak goed binnen. Zo kunnen nieuwe
technologieën de kwaliteit en de impact van
rijonderricht verhogen. De branche zou
gebaat zijn bij richtlijnen en verplichtingen
vanuit het CBR.

Terug naar overzicht
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De vernieuwing van onderwijstechnologie in het reguliere onderwijs
betekent dat veel jonge klanten van rijscholen een vergelijkbare digitale
leeromgeving en andere lesmethoden verwachten. Dit betekent dat
rijscholen moeten investeren in onderwijstechnologie, zoals digitale
leeromgevingen, virtual reality-toepassingen en onderwijsgames. Dit
vraagt niet alleen de nodige directe financiële investeringen, maar ook
andere vaardigheden van instructeurs. Het feit dat kennis steeds
makkelijker digitaal te vinden is en zaken virtueel te oefenen zullen zijn,
vraagt een meer coachende en toetsende rol. Er liggen veel kansen om
maatwerk en beleving te bieden met nieuwe technologieën en zo bij te
dragen aan grotere verkeersveiligheid. Zolang de inzet van technologie
geen verplichting is, kunnen rijscholen zich hiermee onderscheiden. Het is
dan van belang de effecten van de technologie (snelheid van de
opleiding, veiligheid en gemak) inzichtelijk te maken en goed te
communiceren.

1.

Investeer in een online leer- en
planningsomgeving

2.

Ontwikkel (in samenwerking) een app voor elearning

3.

Bied mogelijkheden tot gepersonaliseerd
leren, met bijvoorbeeld e-learning,
intakegesprekken en coachende instructeurs

4.

Ontwikkel (in samenwerking) een VR-concept
waarmee leerlingen thuis oefenen of leren

5.

Ontwikkel (samen) games voor opleiding

6.

Investeer in coachingsvaardigheden van
instructeurs om aanvullend te zijn op digitale
leermiddelen

7.

Betrek (oud)studenten bij het
vormgeven/vernieuwen van de opleiding (van
enquête tot co-creatie)

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

De komende jaren vergrijst de Nederlandse
bevolking. In 2018 waren er zo’n 3,2 miljoen
65-plussers (19% van de bevolking), in 2030
zijn dat er 4,3 miljoen (24%). Een groeiend
gedeelte zal ouder zijn dan 80 jaar (de
‘dubbele vergrijzing’). De ouderen van de
toekomst zijn langer vitaal en actief en willen
ook zo lang mogelijk mobiel blijven. Volgens
informatie van de SWOV neemt het
rijbewijsbezit onder ouderen toe. In 1985
hadden 53% van de mannelijke en 13% van
de vrouwelijke 65-plussers een rijbewijs. In
2014 was dat respectievelijk 89% en 58%.
Ouderen hebben een groter risico op
ongevallen, niet alleen vanwege fysieke
beperkingen, maar ook vanwege het feit dat
ze relatief weinig rijden. Ook mijden ze
bijvoorbeeld vaker snelwegen. Veilige
verkeersdeelname van ouderen wordt een
steeds belangrijker thema. De keuringsplicht
zou bijvoorbeeld kunnen worden
aangescherpt.

De ouderen van de toekomst zijn niet alleen
vitaler, maar ook meer welvarend dan in het
verleden. De meeste gepensioneerden
hebben de gelukkige combinatie van veel
vrije tijd en voldoende middelen. Velen zullen
er daarom graag op uit trekken, zowel in
binnen- als buitenland. Reizende ouderen
vormen een extra belasting voor het toch al
drukke wegennet.
Terug naar overzicht
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Strategische acties*

Het verkeer wordt steeds complexer. Dit kan een drempel opwerpen voor
ouderen om (vaker) deel te nemen aan het verkeer. Voertuigtechniek
verandert snel, wat een barrière kan opleveren voor ouderen wanneer ze
een nieuw voertuig aanschaffen. Voor rijscholen liggen er daarom volop
kansen voor bijscholing. Niet per se voor alleen de auto, maar ook voor
andere vervoermiddelen (elektrische fietsen, scootmobiel, scooters,
enzovoort). In het kader van verkeersveiligheid liggen samenwerkingen
voor de hand met bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars en zorgpartijen.
Dergelijke samenwerkingspartners kunnen onder meer subsidiëren,
financieren en doorverwijzen naar rijscholen.
De reislust onder senioren biedt kansen op het gebied van opleidingen
voor recreatieve doeleinden: motor, camper of caravan. Ouderen hechten
hierbij vooral aan betrouwbaarheid, kwaliteit en service; lage kosten zijn
minder belangrijk.

1.

Bied lessen voor motor, caravan en camper
aan

2.

Bied opfris- en specifieke
verkeersveiligheidscursussen aan voor
senioren

3.

Ontzorg ouderen wat betreft (her)keuring door
het CBR

4.

Bied cursussen aan voor veilig gebruik van
scootmobiel, elektrische fiets en andere
voertuigen

5.

Creëer partnerships met voor senioren
relevante instanties: gemeenten, zorgpartijen
(laat medici doorverwijzen),
ouderenorganisaties, enzovoort

6.

Onderzoek mogelijkheden voor cofinanciering
of subsidiering

7.

Richt marketing op ouderen, gebruik
relevante media en events

8.

Investeer in kwaliteit en service en draag dit
uit

Terug naar overzicht

*Kijk in bijlage A voor nadere toelichting

Efficiëntie
Uit onderzoek naar succesvolle bedrijven blijkt dat de sleutel tot succes is om een
duidelijk profiel te kiezen en daar ook het bedrijf en de bedrijfsvoering op inrichten.
Succesvolle bedrijven bieden hun klanten een optimale toegevoegde waarde. In
sommige gevallen is deze waarde gemak en efficiëntie tegen een aantrekkelijke prijs.
Waarde kan echter ook liggen in het maximaal ontzorgen van de klant, of in het bieden
van innovatieve diensten. Een succesvol bedrijf moet alles in de basis beheersen, maar
kan zich pas echt onderscheiden door onverslaanbaar te zijn in één van deze drie
gebieden. Keuzes die op uw krachten en uniciteit voortbouwen, hebben de grootste
slagingskans!

- Denk daarom goed na over wat uw bedrijf uniek maakt
- Bekijk goed waar uw krachten liggen
- Kies een duidelijk profiel

Ontzorging

Innovatie

Efficiëntie
Draait om het leveren van betrouwbare producten en diensten
tegen scherpe prijzen en zonder ongemak voor de consument.
Ondernemingen die inzetten op efficiëntie leveren hun klanten een
combinatie van prijs, kwaliteit en aankoopgemak die niemand in de
markt kan evenaren.

Ontzorging

Hoe doet u dit?
1. Doe de online scan op:

Rijscholen.jester.nl
2. Spreek met uw klanten. Hoe zien
zij u? Gebruik het klantsafari format
in Bijlage C voor inspiratie

Ondernemingen die focussen op klantoplossingen leveren niet per
se wat ‘de markt’ of de massa wenst, maar wat een specifieke klant
wenst. Het draait om diepgaande kennis van de klant (wat is zijn
precieze behoefte, zijn precieze ‘probleem’?) en de vertaling
daarvan naar totaaloplossingen en ontzorging.
Innovatie
Innovatieve bedrijven streven naar voortdurende productverbetering
en stellen alles in het werk om hun klant te voorzien van het meest
innovatieve en hoogwaardige product. Hier kunnen ze een premium
prijs voor rekenen.
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Partnerships

Kernactiviteiten

Productiemiddelen

Kostenstructuur

Waardepropositie

Klantrelaties

Distributiekanalen

Opbrengsten

Klantsegmenten

Op het moment dat u uw profiel hebt
bepaald, helpt het businessmodel-canvas u
bij het nadenken over hoe uw bedrijf eruit
zal moeten zien. Het canvas (zie illustratie
hiernaast) helpt u om de behoefte van uw
klant door te vertalen in zaken als een
concrete waardepropositie (een
onderscheidend product), belangrijke
activiteiten en een robuust verdienmodel.

Op de volgende pagina’s kunt u zien hoe
dat businessmodel-canvas werkt aan de
hand van het voorbeeld van Nespresso.
Daarna ziet u de toepassing van het
canvas op het businessmodel van de
fictieve Rijschool Jansen.

In bijlage B vind u aanvullende
informatie en uitleg.
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Voorbeeld: Nespresso
Partnerships
Koffiemachinefabrikanten
Retailerpartners
Logistieke- en
pakketbedrijven

Kernactiviteiten
Productie cups

Een optimale en
chique koffie-ervaring
thuis door:

Marketing

Klantrelaties

Waardepropositie

B2C distributie

Nespresso Club
Persoonlijk advies in
winkels

Nespresso cups

Klantsegmenten
Huishoudens:
- Koffieliefhebbers
- Besteedbaar inkomen
- Gemakszoekers
Zakelijk

Uit uitgebreid marktonderzoek bleek toen dat
Nespresso wel degelijk toekomst had – alleen niet in
de zakelijke markt, maar onder rijkere huishoudens die
goede espresso willen kunnen zetten. Het roer moest
om. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Nestlé was
namelijk gericht op de zakelijke markt, niet op
consumenten. Een andere tak van sport. Hoe bereik je
consumenten als je daar geen podium voor hebt?
Nestlé heeft een aantal scherpe keuzes gemaakt. Het
maken en verkopen van apparaten besteedde het
bedrijf uit aan geselecteerde producenten; Nespresso
is zich gaan richten op het maken en verkopen van de
cups. Aanvankelijk werden die per postorder verkocht,
later online en via exclusieve retailpartners (zoals de
Bijenkorf) en eigen winkels. De Nespressoclub werd
opgericht voor klantbehoud, service en onderzoek. Het
hele businessmodel werd lange tijd succesvol
beschermd met patenten.

Nespresso machines
Exclusiviteit
Gemak
Breed aanbod

Productiemiddelen

Distributiekanalen

Wisselend aanbod

Productiefaciliteiten

Nespresso.com

Service

Patenten

Postorder

Distributiekanalen

Nespresso winkels

Personeel

Retailpartners
Call center

Kostenstructuur
Productie

Opbrengsten
Marketing

B2C distributie

Hiernaast ziet u een uitgeschreven voorbeeld van het
businessmodel van Nespresso. Het Nespressosysteem was ooit bedoeld voor de zakelijke markt. Dit
liep echter niet zo goed. De apparaten functioneerden
slecht, kantoren vonden ze te duur en restaurants
merkten dat hun klanten liever het geluid van een echt
espressoapparaat hoorden en meer beleving wilden.
Nestlé, de eigenaar van Nespresso, stond op het punt
de stekker uit het product te trekken.

Verkoop cups

Verkoop
koffiemachines

Verkoop accessoires

Alles in het businessmodel staat ten dienste van het
doel, de waardepropositie van Nespresso: thuis goede
kwaliteit koffie met gemak, met een luxe en exclusieve
uitstraling. Nespresso richt zich op marketing en op
koffie. Producenten maken goede machines. Met hun
eigen winkels en exclusieve boutiques bij retailpartners
houden ze grip op hun uitstraling en service. Met de
Nespressoclub spelen ze in op de wensen van klanten.
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Partnerships

Kernactiviteiten

Waardepropositie

CBR

Praktijklessen

Vakbekwaam

Opleidingsinstituten

Theorielessen

Bijscholing
Brancheorganisatie(s)

Administratie

Bank

Marketing

Voertuigleveranciers

Onderhoud

Goed opgeleid

Persoonlijk

Telefonische en e-mail
klantenservice

Betrouwbaar

Veelal eenmalig

Overhead

Contracten B2B (kort)

Naamsbekendheid

Productiemiddelen

Acceptabele prijs

Distributiekanalen

Voertuigen

Vestiging

Medewerkers

Voertuigen

Kapitaal

Post, telefoon, e-mail

ICT

Website en social media

Vastgoed

Lokale krant

Lesmateriaal

Mond tot mond reclame

Kostenstructuur
Afschrijvingen

Persoonlijke
kennisoverdracht
Digitale kennisoverdracht

Keurmerk

Snelle service

Autobedrijf

Klantrelaties

Klantsegmenten
B2C:
- Theorie
- Praktijk
- Am, A, B, BE
- Geen onderscheid in
doelgroep (bijv. leeftijd,
koopkracht, etc.)
B2B:
- Theorie
- Praktijk
- BE, C, C1, CE
- Code 95
- Individuele chauffeurs
- Transporteurs
(verschillende
sectoren)

Opbrengsten
Onderhoud

Brandstof

Lonen en
verzekeringen

Verkoop losse lessen

Verkoop cursussen

Verkoop
opleidingspakketten

Links ziet u het businessmodel canvas van Rijschool
Jansen, een fictieve rijschool met vier medewerkers
uit Alphen aan den Rijn (de meest gemiddelde
gemeente van het land). Het canvas schetst een
beeld van hoe het bedrijf momenteel in elkaar
steekt. Jansen bedient zowel de particuliere als de
zakelijke markt. Op bussen, tractoren en heftrucks
na kun je voor zo’n beetje alles bij hem terecht:
theorie, praktijk en bijscholing. Hij richt zich niet op
specifieke doelgroepen, hij probeert zo veel mogelijk
klanten aan te spreken en allen zijn welkom. Hij is
niet de duurste, niet de goedkoopste. Hij blinkt
nergens in uit of staat niet om iets specifieks
bekend, maar is ook nergens slecht in.

Jansen heeft het moeilijk. In tegenstelling tot
Nespresso mist hij een duidelijk profiel, hij heeft in
het verleden geen scherpe keuzes gemaakt. Hij is
een beetje ‘stuck in the middle’. Hij is nergens echt
onderscheidend in. Hij weet op één of andere
manier altijd net voldoende klanten binnen te halen.
Maar zowel jeugd als transporteurs en chauffeurs
lopen steeds minder vaak binnen. Hij maakt geen
verlies, maar ook nauwelijks winst. Hij wil eigenlijk
een volgende slag maken, zijn bedrijf
professionaliseren en klaar maken voor de
toekomst. Maar hoe moet hij dat doen? Als hij
nadenkt over de toekomst, weet hij niet precies
waarin hij moet investeren. In nieuwe auto’s? In
langjarige partnerships met zakelijke klanten?
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Partnerships
Partnership met
autodealer Van Den Berg
…

Kernactiviteiten
Administratie
…

Productiemiddelen
Mijn lesauto’s
…

Waardepropositie
Geduldig en deskundig

Klantrelaties
Mijn Facebookpagina
…

Distributiekanalen
Mijn vestiging
…

Klantsegmenten
Scholieren

Om uiteindelijk scherpe, en de juiste,
keuzes te maken, helpt het om uw eigen
bedrijf op een gestructureerde manier te
beschrijven. Een aantal zaken daarin zullen
niet zo ‘spannend’ zijn. Dit zijn zaken die
elke rijschool moet hebben of doen. Maar
sommige dingen zullen juist erg interessant
zijn. Deze beschrijven wat uw bedrijf uniek
en onderscheidend maakt. Wat zijn de
zaken waaraan u jarenlang hebt gewerkt,
de dingen die concurrenten moeilijk kunnen
kopiëren? Dat zijn namelijk ook zaken
waarop u het makkelijkst kunt voortbouwen.
Op deze kanten van uw bedrijf kunt u nog
sterker worden als u daar gerichte keuzes
in maakt.

In bijlage C vindt u een leeg canvas.

Dat kunt u uitprinten en invullen voor
uw bedrijf. Wat maakt uw bedrijf
uniek? Waarin onderscheidt u zich?
Kostenstructuur
Lonen
...

Opbrengsten
Verkopen van opleidingspakketten
…
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Partnerships

Kernactiviteiten

Samenwerking of franchise
overwegen

Standaardiseren aanpak en
processen

Aansluiten bij
inkoopcombinaties

Langjarige onderhoudscontracten sluiten

Waardepropositie
Inzetten op:
Goede prijs-kwaliteit
verhouding
Snelheid

Flexibele schil (inhuur)

Digitale klantomgeving
Gemak

Deals met retailers (korting
bij aankoop scooter, auto,
etc.)

Optimaliseren ondersteunende processen

Efficiëntie

Rijbewijsfinancieringspartners zoeken

Voortdurende financiële
monitoring

Transparantie

Klantrelaties

Klantsegmenten

Minder persoonlijke
aandacht

Focus op ‘massamarkt’

Minder napraten met
studenten

Focus op grotere bedrijven
en aanbestedingen

Alleen maar digitale
klantenservice

Afscheid nemen van slecht
lopende categorieën

Planningsproces
standaardiseren en
digitaliseren

Schaal

Productiemiddelen

Standaardisatie en uniformiteit

Distributiekanalen

Sturen op maximale lesuren

De massa aanspreken

2e hands voertuigen
aanschaffen

Grote campagnes

Uitwisselbaarheid instructeurs
vergroten

Grote events

Optimaliseren bezetting auto’s

Centraliseren locaties

Kostenstructuur

Opbrengsten
Overhead minimaliseren

Meer volume met
minder marge

Langjarige
contracten voor
B2B

Directeur Jansen voelt veel voor een focus op
efficiëntie. Jansen wordt warm van het leveren van
de beste prijs-kwaliteit. Een goede rijopleiding hoeft
niet te veel te kosten. Wat moet hij dan veranderen
aan zijn huidige businessmodel om meer efficiëntie
te bereiken?
Een focus op efficiëntie betekent dat Jansen moet
werken aan het optimaliseren van processen en het
beheersen van kosten. De marges zijn laag in dit
model. Om voldoende opbrengsten te genereren,
moet Jansen hoge volumes draaien. Dat betekent dat
Jansen voldoende schaalgrootte moet hebben, of
samenwerking moet zoeken. Ook is het zaak om
ondersteunende processen als administratie en
planning te standaardiseren, en te werken met
standaard opleidingspakketten (‘one size fits all’).
Maatwerk en persoonlijke aandacht horen hier niet
thuis. In dit model moet Jansen sterk sturen op
maximale bezetting van instructeurs en voertuigen.
Dit betekent dat instructeurs ook in meerdere
categorieën inzetbaar moeten zijn. Efficiëntie
betekent ook dat hij via ‘massamarketing’ een zo
groot mogelijke groep mensen weet te interesseren
in een standaardproduct. Met behulp van
financieringspoplossingen voor rijbewijzen en
kortingsafspraken met retailers van voertuigen, moet
Jansen proberen de kostendrempel te verlagen voor
klanten. In de zakelijke markt zou Jansen moeten
proberen om met aanbestedingen meerjarige
contracten te sluiten met grote partijen. Efficiëntie
betekent ook dat Jansen wellicht moet gaan
nadenken of hij moet stoppen met bepaalde
categorieën die niet lekker lopen.
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Partnerships

Kernactiviteiten

‘Specialistisch schil’: inhuur
voor speciale behoeften

Werken met klantpanels

Partners speciale voertuigen

CRM en loyaliteit:
accountmanagement
‘Co-creëren’ van opleidingen

Waardepropositie

Klantrelaties
1 op 1 adviesgesprekken
cursisten

Inzetten op:

Individueel
accountmanagement
zakelijke klanten

Maatwerk

Oplossingsgericht

Klantsegmenten
Oud cursisten (retentie)
Breed aanbod categorieën
‘Gemakszoekers’

Loyaliteitsprogramma

Persoonlijk

Zakelijke markt

Adviseren

Haal- en brengservice

Totaaloplossing
Gemak
Ontzorgend

Productiemiddelen

Distributiekanalen

Beleving

CRM-systeem

Mond tot mond-reclame

Full service
Autonomie bij instructeurs
Flexibiliteit instructeurs en
voertuigen

Loketfunctie aanvullende
diensten

Meer training en opleiding
instructeurs

Kostenstructuur

Variabele beloning o.b.v.
klanttevredenheid

Goede referenties (ook op
website)
Persoonlijke acquisitie
Op locatie trainingen
verzorgen

Opbrengsten

Retentie en
loyaliteit

Meerjarencontract
en

Directeur Jansen voelt veel voor meer focus op
ontzorging. Een klant die niets meer te wensen over
heeft, dat is zijn doel. Wat moet hij dan veranderen
aan zijn huidige businessmodel om die ontzorging te
kunnen bieden?
Ontzorging draait om het leveren van een product op
maat waar de klant geen omkijken meer naar heeft.
Klanttevredenheid en klantbehoud zijn het doel.
Jansen zal zich moeten gaan richten op klanten die
gemak en service zoeken, klanten voor wie prijs niet
per se doorslaggevend is. Klanten die een
totaaloplossing zoeken. Dit betekent niet dat Jansen
alles in huis hoeft te hebben; het betekent wel dat hij
de regie heeft, dat hij desgewenst specialisten kan
‘invliegen’. Instructeurs moeten goed contact met en
persoonlijke aandacht voor cursisten hebben. Ze
moeten de tijd voor klanten nemen en een opleiding
op maat geven. Hier moeten instructeurs de ruimte
en training voor krijgen. Hoe tevreden klanten zijn
over hen, zal een onderdeel worden van hun
variabele beloning. Zowel voor de consumenten als
de zakelijke markt wil Jansen kijken hoe hij klanten
kan betrekken bij het ontwerpen van cursussen. “Laat
hen maar vertellen hoe ze het willen zien”, zegt hij
daarover. Accountmanagement is cruciaal voor de
zakelijke markt. Jansen moet transporteurs
bijvoorbeeld compleet kunnen ontzorgen: van
administratie en planning tot het bijhouden van
dossiers en het vinden van relevante
bijscholingssubsidies. Het enige wat de klant moet
doen is meerjarig een vast bedrag betalen; Jansen
regelt alles.
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Partnerships

Kernactiviteiten

Waardepropositie

Allianties met
kennisinstellingen

Kennisontwikkeling en management

Allianties met
technologiepartners (in of
om voertuigen)

Andere rijscholen opleiden

Innovatief

Snel vermarkten innovatieve
producten

Kwaliteit

‘Hoofdaannemers’

Inzetten op:

Managen en behouden van
talent
Relatiemanagement ‘hoofdaannemers’

Klantrelaties
1 op 1 en persoonlijk
Veel publiceren over
expertise/inhoud

Klantsegmenten
Speciale doelgroepen
(leerbehoefte, vaardigheden/
beperkingen)

Netwerk

Speciale voertuigen

Deskundig

Speciale sector (bijv.
bouwlogistiek)

Premium

‘Premium’ doelgroepen

State of the art

Andere rijscholen

Expert

Productiemiddelen

Distributiekanalen

Investeren in technologie en
systemen

Speciale events

Investeren in expertise
instructeurs

Speciale websites en media

Cultuur van innovatie i.p.v.
rendement/bezetting

Voertuigdealers of
technologiepartijen
(doorverwijzing/vouchers)

Kostenstructuur

Opbrengsten
Variabele beloning o.b.v.
Innovatie/vernieuwing

Premium prijzen

Minder volume

Directeur Jansen wil zich meer gaan focussen op
innovatie. Hij wil eigenlijk altijd vooroplopen, bekend
staan als dé specialist in zijn veld en de nieuwste
technologie en inzichten toepassen. Wat moet hij
veranderen aan zijn huidige businessmodel om een
echte innovatieve speler te zijn?
Als Jansen echt werk wil gaan maken van innovatie,
zal hij de nodige investeringen moeten gaan doen in
de voertuigen en de technologie die hij inzet. Ook zal
hij zijn instructeurs voortdurend moeten opleiden en
bijscholen: zij dienen als expert te boek te staan.
Kennismanagement en -behoud zijn cruciaal in zijn
bedrijf. Dit betekent wel dat hij hogere prijzen moet
gaan rekenen, want telkens wanneer instructeurs
weg zijn voor scholing, zijn zij niet beschikbaar voor
rij-instructie. Jansen bedient niet langer de ‘massa’,
maar zoekt klanten op die bereid zijn ‘premium’
prijzen te betalen voor specialistische en innovatieve
opleidingen. Hij zal zich moeten gaan specialiseren.
In de zakelijke markt betekent dit dat er kansen
liggen op specifieke niches; Jansen kan bijvoorbeeld
dé specialist worden in zijn regio voor logistiek in de
bouw. Dat vergt dat hij partnerships in die niche zal
moeten creëren, met bijvoorbeeld kennisinstellingen,
brancheverenigingen of gespecialiseerde dealers.
Ook kan hij overwegen om als een soort
‘onderaannemer’ te gaan functioneren voor rijscholen
die een breed opleidingspakket willen aanbieden,
maar niet alles zelf kunnen of willen doen. Voor de
consumentenmarkt zou Jansen zich bijvoorbeeld
kunnen gaan richten op klanten die in de nieuwste
voertuigen of met de laatste snufjes willen rijden.
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Businessmodel element

Efficiëntie

Innovatie

Ontzorging

Waardepropositie

-

Gemak en snelheid
Prijs/kwaliteit

-

Innovatie
(Specialistische) expertise

-

Service en ontzorging
Breed aanbod en totaaloplossing

Klantsegmenten

-

Massa
Prijsgevoelig

-

Specifieke doelgroepen
‘Premium’ doelgroepen

-

Gemakszoekers
Partijen met brede opleidingsbehoefte

Productiemiddelen: organisatie

-

Strakke sturing en hiërarchie
Gericht op standaardisering en
uniformiteit

-

‘Horizontaal’, beperkte hiërarchie
Ondernemende cultuur

-

‘Decentraal’, autonomie bij
instructeurs
Om klanten heen georganiseerd

Productiemiddelen: personeel

-

Gericht op ‘productie’ en bezetting
Flexibel/multi-inzetbaar

-

Gericht op product/voertuig/doelgroep
Veel opleidingsuren

-

Gericht op service
Gericht op maatwerk
Veel klantcontact

Productiemiddelen: processen

-

Gericht op standaardisering
‘In 1 keer goed’, lage foutmarges

-

Gericht op innovatie en vernieuwing
Fouten maken mag

-

Gericht op aandacht, service en
maatwerk

Cruciale KPI’s

-

Voertuigbezetting
Lesuren

-

Nieuwe producten/modules
Producttevredenheid

-

Klanttevredenheid
Klantretentie
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Partnerships

Kernactiviteiten

Klantrelaties

Klantsegmenten

Waardepropositie

Productiemiddelen

Distributiekanalen

U hebt uw huidige businessmodel
beschreven en wat meer gelezen over hoe
u meer focus kunt aanbrengen om u nog
beter te onderscheiden. Nu is het tijd om dit
alles te combineren tot een toekomstig
businessmodel. Hoe zou u willen dat uw
bedrijf er over drie jaar uitziet? Wat zou dan
uw waardepropositie moeten zijn? Op
welke klantsegmenten gaat u zich meer
richten? Welke keuzes gaat u maken op
het gebied van productiemiddelen of
partnerships?

Gebruik het lege canvas in bijlage C
om uw toekomstig businessmodel te
beschrijven.

Kostenstructuur

Opbrengsten
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Businessmodel element
of veranderdrijver

Doel

Acties

Eigenaar

Timing

Waardepropositie

Ontzorgen

Haal- en brengservice

Iedere instructeur

Direct

Kostenstructuur

Kosten reduceren

Samenwerken op inkoop

Directeur Jansen

Zomer 2019

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

✓ Het is belangrijk om een duidelijk profiel
te kiezen. Bedenk wat voor acties u
hiervoor gaat uitvoeren. Bedenk ook met
wat voor acties of huidige activiteiten u
gaat stoppen.
✓ Probeer de acties die u wilt uitvoeren
‘SMART’ te maken: specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
Het helpt om in ieder geval aan te geven
wat de actie is, wat het doel is dat u
daarmee wilt bereiken, wie de actie moet
gaan uitvoeren en wanneer u het gereed
wilt hebben.
✓ Het invullen van het format hiernaast
kan hierbij helpen.
✓ Kijk in bijlage C voor een
handige printversie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeersschool Tilburg
Hogeschool Utrecht
ANWB
Innovam
CBR
E. van Drie Verkeersopleidingen
Verkeersschool Blom
Bruinsma Verkeersopleidingen
SWOV
CBR
Verkeersschool Kennedy
Rijschool G.J. van der Linden
Nederveen Opleidingen en Trainingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeersschool Osseforth
Rijschool Roordink
TU Eindhoven
Verkeerscentrum Brabant
Jaap Speelziek Opleidingen
Peter Appel
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Mobpro
Bovemij
Verkeersschool Wesseldijk
E. Van Wijk
Uniforce
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-

BOVAG (2016). Rijscholen in cijfers 2016

-

BOVAG (2017). BOVAG-krant. Juni 2017

-

BOVAG (2017). BOVAG-brede brandstofvisie

-

BOVAG (2017) Toekomstverkenning BOVAG-rijscholen.
Afstudeerstage

-

BOVAG (2018). BOVAG-visie stad en mobiliteit

-

CBR (2017). Jaarverslag 2017

-

IBKI (2018). Cursussen theoriebijscholing en aanbieders daarvan

-

KiM (2017). Paden naar een zelfrijdende toekomst vijf
transitiestappen in beeld

-

KiM (2017). Stabiele beelden verdiept. Trends in beleving en
beeldvorming van mobiliteit

-

KiM (2017). Trendprognose wegverkeer 2017-2022 voor RWS

-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2016). Smart Mobility: Bouwen
aan een nieuw tijdperk op onze wegen.

-

Rabobank (2010). Rabobank cijfers en trends. Auto en
motorrijscholen

-

SURF (2016). Trendrapport 2016. Hoe technologische trends
onderwijs op maat mogelijk maken

-

TLN (2016). Transport in cijfers 2016
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Nr.

Omschrijving actie

1.1

Instructeurs moeten beschikken over relevante kennis en vaardigheden om studenten goed wegwijs te maken in elektrisch rijden en rijden met rijondersteunende technologieën.

1.2

Om studenten te doceren in elektrisch rijden en rijden met rij-ondersteunende technologieën is het noodzakelijk om als rijschool in deze voertuigen zelf te
investeren. Denk in dat geval ook aan het investeren in laadpalen. Draag ook goed uit in marketing dat u beschikt over zulk soort voertuigen.

1.3

De lesopbouw kunt u aanpassen op elektrisch rijden: laat studenten eerst rijden in een automaat en zo ervaring in het verkeer opdoen. Leg vooral ook
nadruk op vaardigheden van hogere orde (verkeersinzicht). Wanneer rijvaardigheid en verkeersinzicht op adequaat niveau zijn, kunt u het schakelen
introduceren. Benadruk in marketing de voordelen op het gebied van verkeersveiligheid van deze aanpak.

1.4

Zowel elektrisch rijden als correct rijden met rij-ondersteunende technologieën, vergen de nodige kennis en vaardigheden van bestuurders. Voor
rijscholen liggen er kansen om via dealers, importeurs, leasebedrijven enzovoort bijscholing aan te bieden aan de kopers en berijders van voertuigen.
Denk bijvoorbeeld aan bijschoolvouchers. Overweeg eventueel deze gratis aan te bieden in de zakelijke markt; dat kan een goede voet tussen de deur
vormen voor verdere bijscholingswerkzaamheden voor transporteurs.

1.5

Werk samen met transportondernemingen om chauffeurs bij te scholen op basis van voertuiggedrag. Een voorbeeld is training in het aanpassen van rijstijl
om minder uitstoot of meer verkeersveiligheid te realiseren.

1.6

Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers goed worden geïnformeerd over nieuwe technologieën: hoe deze werken en wat dit van de bestuurder vergt.
Uiteraard kunt u dit via traditionele marketingkanalen doen (bijvoorbeeld via de website), maar events kunnen nog meer beleving bieden en de
boodschap beter doen landen. Laat op een event, eventueel in samenwerking met dealers of andere partijen, mensen kennismaken met elektrisch rijden.
Of laat met poppen op een testcircuitje zien wanneer een ADAS-systeem wel of niet inschakelt.

1.7

Zowel overheden als importeurs hebben soms bepaalde scholingsbudgetten of subsidies beschikbaar om mensen veilig te laten rijden met nieuwe
technologie. Onderzoek, of laat dit doen, wat voor middelen bij zulke partijen beschikbaar zijn en hoe daar aanspraak op te maken.
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Nr.

Omschrijving actie

2.1

Werk aan uw onderscheidend vermogen. Profileer u op andere zaken dan bijvoorbeeld op prijs. Kijk bij ‘Weet wat uw bedrijf uniek maakt’ voor handige tips
om meer focus aan te brengen en u beter te onderscheiden van de rest.

2.2

Toon aan waarom een relatief hoge prijs de investering waard is voor de consument. Wat krijgt de klant ’extra’? Denk bijvoorbeeld aan totaalpakketten, ‘onestop shop’-concepten of ontzorging (wij regelen alles). Een andere optie is een grote rijschool worden. Dat levert belangrijke voordelen op: geen wachttijden,
geen vakantiestops, mogelijkheid om te wisselen van instructeur, enzovoort.

2.3

Onderzoek wat voor zaken u kunt bieden die weinig extra kosten maar veel meer meerwaarde of beleving bieden. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van
studenten op een locatie die hen uitkomt. Ga met studenten in gesprek over de elementen die zij waardevol vinden. Gebruik hierbij eventueel het Klantsafariformat.

2.4

Trek klanten aan en behoud ze met loyaliteitsprogramma’s. Werk bijvoorbeeld samen met autobedrijven waarbij uw studenten korting krijgen (‘zegels’ of
‘punten’ sparen).

2.5

Een goede match tussen student en instructeur is essentieel om de beste kwaliteit opleiding en ervaring te bieden. Laat daarom bijvoorbeeld de student zelf
kiezen. Zorg er bovendien voor dat ook de planner goed de sterke en zwakke punten kent van de instructeurs en op de hoogte is van behoeften en
(voor)kennis van de student, om beiden goed met elkaar te laten matchen.

2.6

Maak theoriescholing een integraal onderdeel van uw lespakketten om de concurrentie aan te kunnen gaan met scholen die alleen theorieles verzorgen.
Verwerk de kosten hiervan in het totale pakket en benadruk de voordelen van een gedegen theorie-opleiding, vooral ook in relatie tot praktijklessen en
-examen.

2.7

Samenwerking op inkoop, of dit nou wat ‘informeler’ is met concullega’s of geformaliseerd met behulp van een inkoopcombinatie, kan kosten besparen
omdat u gezamenlijk meer inkoopgewicht in de schaal kunt leggen en daarmee korting kunt realiseren. Onderzoek wat de zaken zijn waarop u wilt of kunt
samenwerken en wat zaken zijn waar u geen samenwerking wenst. Bekijk vervolgens de opties van samenwerking: met wie en in wat voor verband.

2.8

Samenwerken biedt voordelen. In een inkoopcombinatie of een andersoortige samenwerkingsvorm kunt u gebruik maken van het inkoopvoordeel wat
hierboven al is beschreven. Ook kan een gezamenlijk merk, zoals bij een franchise, met een sterke marketing erachter, helpen om gevonden te worden door
klanten. Uiteraard betekent het lid worden van een franchise wel dat u bepaalde vrijheden moet opgeven. Hoeveel hangt af van wat voor soort franchise: er
zijn zogenaamde ‘harde’ en ‘zachte’ franchises. Oriënteert u zich daarom goed op wat voor samenwerkingsvormen er zijn en wat uw voorkeuren zijn.
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Nr.

Omschrijving actie

3.1

Leid zelf instructeurs op. Hiermee houdt u grip op de kwaliteit en kunt u zelf ook goed de kosten beheersen.

3.2

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende de loopbaan is voor veel professionals van groter belang. Onderscheidt u door een breed pakket
aan opleidingsmogelijkheden voor personeel te bieden.

3.3

Bied oplossingen aan waarmee u kostendrempels voor toekomstige instructeurs wegneemt, zoals studieovereenkomsten. Bijkomend voordeel van dat
laatste is dat u hiermee eventueel ook goede instructeurs langer kunt behouden.

3.4

Werk zelf met een ‘flexibele schil’ waarbij u goed controleert op kwaliteit. Selecteer goede zzp’ers om in te huren en leid hen eventueel aanvullend op
(met bijvoorbeeld onderliggende studie- en werkovereenkomsten).

3.5

Collectieven, samenwerkingsverbanden (van collegiale samenwerking tot franchiseconstructies) kunnen zaken realiseren die veel individuele
ondernemers niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van personeel (om elkaars pieken en dalen op te kunnen vangen), een gezamenlijke
‘flexpool’ of aan het gezamenlijk werken aan (bij)scholing (het zelf verzorgen of het inkopen ervan).

3.6

Mogelijkheden bieden voor stages is een goede manier om talent vroeg te spotten en mogelijk al vroegtijdig te binden. Mocht dat laatste niet lukken, dan
kunnen stagiaires waardevolle informatie opleveren waarom ze wel of niet bij u in dienst willen treden. Daar kunt u dan verbeteracties aan koppelen om
zo aantrekkelijker te worden voor goed personeel.

3.7

Niet iedereen wil gebonden zijn aan kantoortijden. Uiteraard is het van belang om werktijden af te stemmen met (specifieke) klanten en doelgroepen,
maar bied, waar mogelijk, ook flexibiliteit aan uw instructeurs aan. Vrijheid, autonomie en mogelijkheden voor een goede werk-privébalans zijn belangrijke
pluspunten voor het behoud van personeel.

3.8

Zoek de lokale media op, ga naar lokale scholen of carrière-events om het beroep van rij-instructeur onder de aandacht te brengen en de voordelen ervan
te benoemen.

3.9

Wanneer het moeilijk is om te concurreren op primaire arbeidsvoorwaarden (zoals salaris), benadruk dan de voordelen die u kunt bieden op het vlak van
secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals pensioen, doorbetaling bij ziekte, enzovoort) om talent te werven en te behouden.
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Nr.

Omschrijving actie

4.1

Online vindbaarheid en ‘presence’ zijn essentieel. Zorg daarom dat alle relevantie informatie die u wilt delen makkelijk te vinden is op uw website. Zorg
dat de website zelf snel te vinden is; laat daarvoor bijvoorbeeld iemand kijken naar SEO (search engine optimalisation: beter vindbaar worden op Google
en andere zoekmachines).

4.2

‘How to’-filmpjes zijn een populaire categorie op YouTube. Laat bijvoorbeeld instructeurs video’s met ‘tips and tricks’ delen op YouTube en op uw website.
Dit is een goede manier om kennis en ervaring te tonen. Zorg ervoor dat filmpjes relatief kort zijn en spreek de taal van de beoogde doelgroep.

4.3

‘Influencers’, beroemde twitteraars of YouTubers, weten als geen ander de jeugd te beïnvloeden in (aankoop)gedrag. Kijk goed welke ‘influencers’,
eventueel ook op lokaal niveau, interessant zouden zijn voor u en of zij interesse hebben in een samenwerking (bijvoorbeeld gratis rijlessen in ruil voor
filmpjes of promotie).

4.4

Slecht nieuws (bijvoorbeeld over de branche) en slechte reviews kunnen zich razendsnel verspreiden over sociale media. Het is cruciaal om daar snel op
te reageren. Toon daarbij begrip, denk in oplossingen, geef juiste informatie en schiet vooral niet in het defensief.

4.5

Zorg dat u niet alleen online vindbaar bent, maar ook dat uw doelgroep u letterlijk tegen het lijf loopt. Organiseer daarom events met voor de doelgroep
relevante partners buiten de branche. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met scholen, jeugd- of buurtcentra en sportverenigingen. Geef bijvoorbeeld
voorlichting op scholen en op andere plekken waar jongeren komen om zo vroegtijdig met ze in contact te komen. Dit vergt de nodige lokale kennis.
Overweeg, indien mogelijk, ook om een locatie te hebben in of nabij een mbo-school of andere opleiding en probeer (theorie)opleidingen te integreren in
het reguliere curriculum.

4.6

Zorg bij sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs dat er een win-winsituatie ontstaat. U mag ook iets terugverlangen. Geef clubs bijvoorbeeld een bepaald
bedrag sponsoring voor elke student die via hen binnenkomt. Of vraag in ruil voor sponsoring een kennismakingsbijeenkomst met leden van de
vereniging (met bijvoorbeeld kennismakingsritjes).

4.7

‘Branding’ wordt steeds belangrijker. U moet herkenbaar zijn als ‘merk’. Zorg daarom voor een uniforme uitstraling, van website tot en met voertuigen en
van bedrijfskleding tot en met klantcontact.
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Nr.

Omschrijving actie

4.8

Grote verkeersscholen hebben de middelen om iemand (full- of parttime) aan te nemen om echt werk te maken van marketing. Kleinere rijscholen zijn
erbij gebaat om zich te laten ondersteunen door een mediabedrijf.

4.9

Stimuleer klanten om reviews te posten. Dit kan op uw website, maar ook op sociale media of eventuele vergelijkingssites. Reageer ook op de reviews,
toon begrip en meld bij voorkeur ook wat u met de feedback gaat doen.
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Nr.

Omschrijving actie

5.1

Grote transporteurs zullen hun opleidingsvraag vaker aanbesteden. Het gaat hierbij om grote contracten. Investeer daarom (eventueel in samenwerking
met andere verkeersscholen) in aanbestedingskennis om snel in te kunnen spelen op kansen.

5.2

Grotere logistieke partijen hebben behoefte aan grote professionele verkeersopleiders. Het kunnen bieden van landelijke dekking, een breed portfolio aan
opleidingen en voldoende materieel is een must. Werk daarom samen met andere verkeersscholen om tenders te winnen. Denk hierbij ook aan het
samenwerken op administratie en planning en aan het samen opleiden/bijscholen van instructeurs om te voldoen aan relevante eisen.

5.3

Transporteurs zoeken niet zomaar een leverancier van opleiding en trainingen. Zij willen steeds meer ontzorgd worden met een voor hun bedrijf relevant
opleidingsaanbod. Zij zoeken een ‘businesspartner’ op het vlak van opleiding. Maak (samen) opleidingen op maat, wees ook bereid zelf mee te
investeren en bouw zo een meerjarenrelatie op. Ontzorg transporteurs in alles omtrent opleiding: van plannen tot administratie en zelfs subsidieprocessen
(bijvoorbeeld bij STL). Werk eventueel met een ‘flat fee’ (een vast jaarlijks of meerjarig ‘all-in’ bedrag per chauffeur).

5.4

Bouwlogistiek vergt hele andere kennis en vaardigheden dan horeca- of retaillogistiek. Specialiseer u daarom op een specifieke niche binnen de logistiek.
Hierdoor kunt u zich onderscheiden, vooral als u door betere aansluiting op de dagelijkse praktijk een relevantere opleiding of training kunt verzorgen.

5.5

Een klant binnenhalen is één ding, deze behouden is twee. Ook al schalen veel transporteurs op, ze verwachten nog steeds een opleider die hen en hun
wensen kent en die investeert in de relatie. Investeer daarom in goed accountmanagement, in bijvoorbeeld een CRM-systeem. Bedenk ook hoe u
chauffeurs van transporteurs aan u kunt binden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ‘loyalty-systeem’ voor zowel de transporteur als diens chauffeurs. Laat
chauffeurs met elke code 95-scholing punten sparen voor korting op bijvoorbeeld een A-rijbewijs of voor caravan of camper. Hiermee creëert u niet alleen
een extra ‘kanaal’ voor uzelf, maar biedt u ook een transporteur en diens chauffeurs iets leuks.

5.6

Grote transporteurs hebben vaak moderne vrachtwagens die voorzien zijn van diverse sensoren en systemen waar allerlei ‘big data’ uit te halen is.
Analyseer die data om een trainingsaanbod op maat te bieden. Ontwikkel eventueel samen met de transporteur een ‘dashboard’ om voertuigdata te
ontsluiten en daar snel managementinformatie uit te halen.

5.7

Een risico van opschaling bij transporteurs is dat als u hen als klant verliest of hen niet weet binnen te halen, dit voor een groot omzetverlies kan zorgen.
Probeer daarom niet te afhankelijk te worden van een opdrachtgever. Kijk bijvoorbeeld of u met bussen of taxi uw activiteiten voor de zakelijke markt kunt
verbreden.
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5.8

Wees transporteurs en hun chauffeurs optimaal ten dienste. Bied daarom inhouse-opleidingen aan bij de transporteur of maak het mogelijk dat chauffeurs
een keuze hebben wat betreft locaties (bijvoorbeeld uit een voorgedefinieerd aantal locaties of laat hen eventueel zelf een locatie voorstellen).

5.9

Nieuwe voertuigen zijn uitgerust met allerlei nieuwe snufjes die vaak enige training of bijscholing vergen. Bied daarom gratis ‘bijscholingsvouchers’ aan
truckdealers aan. Dit kan een goede manier zijn om aan transporteurs (die die voertuigen kopen) en/of hun chauffeurs uw kennis en kunde te laten zien,
en zo een ‘voet tussen de deur’ te krijgen.

5.10

Voor kleinere transporteurs kan complete ontzorging van hun opleidingsbehoefte wellicht een (te) kostbare onderneming zijn. Hiervoor is namelijk een
zekere schaal nodig om er een sluitende businesscase onder te leggen. Bekijk daarom of er mogelijkheden zijn om een (ontzorgend) trainingsprogramma
voor samenwerkende kleinere transporteurs te organiseren.

5.11

Met name voor activiteiten die gericht zijn op de zakelijke markt (logistiek) zijn btw-voordelen te halen in de vorm van vrijstellingen. Breng daarom uw
activiteiten voor de zakelijke en voor de particuliere markt onder in aparte bedrijven om van die voordelen gebruik te maken. Laat u zich hierbij goed
juridisch en financieel adviseren. Om vrijstelling van btw te krijgen, moet u wel investeren in een CRKBO-registratie en audits (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs).
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6.1

Zorg dat op gemeentelijk niveau de verkeersveiligheid van jeugd en van ouderen ook de nodige politieke en beleidsmatige aandacht krijgt. Werk samen
met gemeenten om specifieke doelgroepen te bereiken (jeugd, ouderen) en om mogelijk (gesubsidieerd) training of (bij)scholing te geven.

6.2

Ontwikkel met scholen verkeersveiligheidsprojecten, zoals lessen of events, waar de jeugd een beleving wordt geboden. Dit is niet alleen een goede
manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maar ook een manier om in direct contact te komen met een
belangrijke doelgroep.

6.3

Omgaan met allerlei rij-ondersteunende technologieën of met elektrische aandrijving vergt nieuwe vaardigheden en kennis van chauffeurs, zowel zakelijk
als particulier. Werk daarom bijvoorbeeld samen met truck- en autodealers voor (verplichte) bijscholing voor klanten die een truck of auto kopen. Ook
importeurs of verzekeraars zijn interessante partijen om zo’n concept mee te ontwikkelen.

6.4

Ontwikkel samen met verzekeraars modules om rijgedrag en -vaardigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan bijscholing en extra trainingen voor
jongeren, gericht op het reduceren van specifiek onveilig rijgedrag van deze doelgroep. Of aan trainingen die de schadelast van verzekeraars in de
transportsector kunnen reduceren. Bekijk ook of het aanbod aan de hand van big data (uit wagenparken) kan worden ontworpen om als het ware een
‘risicogestuurd’ trainingsaanbod te creëren. Onderzoek constructies waarbij verzekeraars de trainingen vergoeden of waar verzekerden korting op premie
kunnen krijgen na het volgen van een training of bijscholing.

6.5

Zorg ervoor dat u niet de ‘roepende in de woestijn’ bent. Vind andere partners die ook belang hebben bij verkeersveiligheid en kwaliteit van rijopleidingen.
Samenwerking met consumentenorganisaties, van Consumentenbond tot ANWB, of andersoortige organisaties helpt om het belang van kwaliteit te
promoten en om verkeersveiligheid hoger op de agenda te zetten, zowel bij de politiek als bij de consument.

6.6

Het verstrekken van bij voorkeur ‘evidence based’ (feitelijke) informatie over het belang van een goede rijopleiding kan helpen om klanten (of hun ouders)
aan te spreken of om nieuwe samenwerkingspartners te vinden.

6.7

Bekijk of er mogelijkheden zijn om met bepaalde ondernemingsverenigingen samen te werken. U kunt het bijvoorbeeld zoeken in een specifieke sector of
op een specifieke locatie, zoals een bedrijventerrein. Liggen er bijvoorbeeld mogelijkheden om samen een event te organiseren, zoals een ‘Week van de
Mobiliteit’? Zo’n initiatief kan een goede manier zijn om zowel nieuwe klanten als mogelijke nieuwe instructeurs te bereiken.
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7.1

Generatie Z doet alles online en is altijd mobiel. Zorg daarom voor een sterke digitale en mobiele ‘presence’. Denk daarbij aan een informatieve,
overzichtelijke, snel vindbare website en aan digitale marketing, maar zeker ook aan mogelijkheden voor online planning van lessen en online ontsluiting
van voortgang en lesmateriaal, via bijvoorbeeld webmodules, e-learning, of zelfs (betaling via) apps.

7.2

Generatie Z is ontzorging en service gewend en is op zoek naar beleving. Kijk daarom goed naar hoe u klanten (nog beter) kunt ontzorgen en naar hoe u
lessen nog leuker kunt maken; hoe het nog beter ‘binnenkomt’. Benadruk service en beleving ook in uw marketing (website, reclame, events enzovoort).
In marketing moet de meerwaarde, de ‘voordelen’ van wat u biedt, ook direct duidelijk zijn voor generatie Z.

7.3

Stem (al bij indiensttreding) met uw instructeurs werktijden af die overeenkomen met (school)tijden van de doelgroep. Maak ook afspraken over waar
leerlingen op te halen en te brengen (school of thuis, bijvoorbeeld).

7.4

Sociale media zijn de media waar generatie Z gebruik van maken. Ontwikkel hiervoor (eventueel in samenwerking) campagnes om deze doelgroep te
informeren, voor te lichten en aanbiedingen te doen.

7.5

Jongeren zijn niet altijd de enigen die over hun rijopleiding gaan. Bekijk daarom de mogelijkheden die u hebt om ouders aan te spreken en te overtuigen.
Hoe kunt u hen betrekken bij de rijschoolkeuze? Hoe kunt u hen betrekken bij de voortgang van de leerling? Bespreek in dat laatste geval bijvoorbeeld
samen met de leerling en de ouders de voortgang tijdens een soort ‘ouderavondgesprek’, mogelijk bij hen thuis.

7.6

Werk samen met partners zoals gemeenten of scholen om generatie Z te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting geven op scholen of in buurtcentra
over alcohol en verkeersveiligheid. Of bied theorieles op de middelbare school aan. Bekijk ook mogelijkheden om een leslocatie in/nabij een mbo of
andere opleiding te openen, bijvoorbeeld in relatie tot een logistieke of agriculturele opleiding.

7.7

Generatie Z is opgegroeid met games, zowel voor plezier als in onderwijs. Uit boekjes leren en andere traditionele leermethoden spreken hen niet aan.
Bied daarom beleving met games en wellicht zelfs virtual reality. Werk hierop eventueel samen met andere rijscholen en andere partners.

7.8

Generatie Z houdt niet van wachten. Zorg dat ze bijna direct les (theorie of praktijk) kunnen krijgen, ook al zit bijvoorbeeld een theoriegroep niet ‘vol’.

7.9

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar generatie Z steeds scherper op let. Voer hier actief beleid op. Denk bijvoorbeeld aan
milieuvriendelijke auto’s, duurzame bedrijfsvoering en inkoop, een zuinige rijstijl bijbrengen, het aanbieden van stageplekken/leerwerktrajecten of het
sponsoren van bepaalde lokale initiatieven of verenigingen.
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8.1

Om snel op- en af te kunnen schalen, is het werken met een flexibele schil aan te raden. Zorg wel dat instructeurs die u op deze manier inzet, voldoen
aan de door u gewenste kwaliteitscriteria.

8.2

Snel op- en afschalen kan eveneens door samenwerking. Onderzoek mogelijkheden of u met collega’s een gezamenlijke flexpool van instructeurs zou
kunnen opzetten. Wellicht liggen hier ook kansen om branche- of BOVAG-breed samen te werken binnen een bepaalde regio.

8.3

Wanneer door economische omstandigheden bepaalde markten ‘opdrogen’, overweeg dan om uw aanbod te verbreden. Dat kan bijvoorbeeld door naar
bepaalde categorieën te verbreden. Bij voorkeur categorieën waarvoor u beperkt extra hoeft te investeren. Bekijk ook of u nieuwe doelgroepen voor een
bestaand aanbod kunt vinden.

8.4

In tijden wanneer het economisch even wat minder gaat, zal het niet voor elke rijschool weggelegd zijn om voor elke rijbewijscategorie een
gespecialiseerde, fulltime instructeur in dienst te hebben. Zorg daarom voor multi-inzetbare instructeurs. Dit vergt dat u investeert in hun bijscholing, bij
voorkeur al in tijden dat het nog goed gaat. Onderzoek altijd of er subsidies voor bijscholing te vinden zijn.

8.5

In onzekere economische tijden loont het om te kijken hoe u meer vastigheid en zekerheid kunt inbouwen. Sluit daarom bijvoorbeeld meerjarige
contracten met transporteurs af voor hun code 95- en andere bijscholingsbehoeften.

8.6

Inkoop wordt goedkoper naarmate u dat op grotere schaal doet. Bekijk daarom welke mogelijkheden er zijn om samen te werken op dat gebied.

8.7

Nieuwe voertuigen kunnen flink aan de prijs zijn. Vooral in economisch mindere tijden zijn dit forse investeringen. Onderzoek daarom mogelijkheden tot
besparing. Denk hierbij aan gezamenlijk inkopen of aan het aanschaffen van tweedehands voertuigen. Stel van tevoren wel heldere voorwaarden op
waaraan de voertuigen moeten voldoen.

8.8

Een rijbewijs halen is een forse investering. Vooral in economisch magere jaren kunnen consumenten ervoor kiezen om het uit te stellen of nog scherper
naar de prijs te kijken. Bied de consument daarom financieringsmogelijkheden aan om de kostendrempel te verlagen. BOVAG/Bovemij heeft hiervoor een
financieel product ontwikkeld.
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9.1

Investeer in een online leeromgeving, waarin studenten resultaten en vordering kunnen bijhouden en bijvoorbeeld lessen ook online kunnen plannen. Ook
voor de zakelijke markt is dit relevant, vooral om opdrachtgevers te informeren over vorderingen van werknemers en de status van verplichte code 95bijscholing.

9.2

Jongeren zijn gewend alle informatie op hun mobiel te kunnen oproepen en zaken hiermee te regelen: van bankzaken en een afspraak bij de kapper tot
en met het leren van een vreemde taal. Ontwikkel daarom (eventueel in samenwerking) een app voor e-learning.

9.3

Steeds meer jongeren zijn onderwijs op maat gewend. Zij verwachten dat er rekening gehouden wordt met wat ze willen, wat ze al kunnen en waar ze
moeite mee hebben. Zorg daarom voor een goed intakegesprek om te kijken naar de opleidingsbehoefte van een student om zo ook een programma op
maat te maken. Zorg ervoor dat instructeurs (mee)denken vanuit de klant, niet vanuit een standaard programma, en dat ze de student goed op maat
begeleiden en coachen. E-learning kan hierin zowel rijschool als student ondersteunen, van het vastleggen van informatie en vorderingen tot het
aanbieden van lesmodules op maat.

9.4

Jongeren zullen meer en meer gaan werken met virtual reality (VR) in het onderwijs. Er liggen veel mogelijkheden om hen met deze technologie de
theorie goed te laten leren en doorleven. Ook kan VR hen op bepaalde situaties in de praktijk voorbereiden. Ontwikkel daarom een VR-concept, in
samenwerking met partners, waarmee leerlingen thuis kunnen leren of oefenen. Verkoop zo’n concept als (eigenstandige) module of bied het aan in
abonnementsvorm, bijvoorbeeld in aanvulling op een bepaald opleidingspakket.

9.5

(Serious) gaming is een methode waarmee men zowel effectief als met plezier leert. Ontwikkel daarom (eventueel in samenwerking) games voor
opleidingen. Deze kunnen op zowel theorie als praktijk gericht zijn.

9.6

Investeer in de coachingsvaardigheden van instructeurs. Kennis zal steeds meer online te vinden zijn. Zet daarom persoonlijk contact in als aanvulling op
digitaal leren en lessen voorbereiden. Instructeurs moeten niet zozeer alleen maar kennis en vaardigheden overbrengen, maar vooral ook steeds meer
gaan coachen, prikkelen en beleving bieden.

9.7

In zowel het ‘regulier’ onderwijs als in zakelijke opleiding wordt het meer gemeengoed om onderwijs te laten aansluiten op de belevingswereld en
voorkeuren van (oud)studenten en de wensen van de opdrachtgever. Investeer daarom in het ‘co-creëren’ van uw opleidingsaanbod met zulke partijen
om een meer aansprekend aanbod (op maat) te bieden.
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10.1

Bied lessen voor recreatieve voertuigen, zoals motor, caravan en camper aan. Dit betekent dat instructeurs over de nodige kennis en vaardigheden voor
deze voertuigen dienen te beschikken. Het betekent ook dat u de beschikking dient te hebben over deze voertuigen. Dat vergt investeringen. Werk
eventueel samen, bijvoorbeeld met partijen zoals de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) om zo’n aanbod te creëren. Bied samen bijvoorbeeld een
training voor ‘camperaars’ aan. Regelen dat het volgen van zo’n training korting op de verzekering oplevert, kan een mogelijke prikkel voor deelname zijn.
Of denk aan specifieke cursussen voor vrouwen om hun campervrees te overwinnen.

10.2

Het aanbieden van specifieke verkeersveiligheidscursussen voor senioren betekent niet alleen dat u deze groep in uw marketing en communicatie moet
aanspreken, maar ook dat uw instructeurs over relevante kennis en vaardigheden beschikken. Ouderen hebben een andere manier van leren dan
jongeren. Dat vraagt om andere lesmethoden en -materialen: persoonlijker, minder ‘digitaal’ (fysiek/op locatie) en ander taalgebruik en bejegening dan
voor jongeren.

10.3

Sommige ouderen kunnen extra ondersteuning nodig hebben in het proces rond herkeuring bij het CBR. Ontzorg hen in dit proces en lever eventueel
bijscholing of training op maat (in geval van een rijtest).

10.4

Niet elke senior zal nog of weer in de auto willen stappen. Maar ze willen wel mobiel blijven. Bied daarom ook cursussen aan voor het veilig gebruik van
een scootmobiel, de elektrische fiets of andere voertuigen. Dit betekent dat u de beschikking moet hebben over zulke voertuigen en dat uw instructeurs
de juiste kennis en vaardigheden hebben. Werk eventueel samen met andere partijen of collega-rijscholen om een passend aanbod te kunnen bieden.

10.5

Vergrijzing en verkeersveiligheid zullen ook bij bijvoorbeeld overheden, zorgpartijen, verzekeraars en ouderenorganisaties in de belangstelling staan.
Creëer daarom partnerships met voor senioren relevante instanties. Bekijk ook mogelijkheden of bepaalde partijen, zoals zorgverleners, willen
doorverwijzen naar scholing. In algemene zin is het instanties veel waard ouderen actief en mobiel te houden.

10.6

Onderzoek met eerdergenoemde mogelijke samenwerkingspartners ook samen de mogelijkheden voor cofinanciering of subsidiëring van bepaalde
trainingen of cursussen voor ouderen.
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10.7

Ouderen bereikt u niet met dezelfde boodschap of via dezelfde kanalen als jongeren. Pas hierop uw marketing aan. Onderzoek of laat u goed adviseren
over welke media relevant zijn en op wat voor events u ze kunt bereiken en u ze iets echt zou kunnen laten ervaren. Om ouderen te bereiken kunnen
lokale media en bijvoorbeeld de Kampeer- en Caravanbeurs interessant zijn.

10.8

Senioren zijn minder gevoelig voor prijs. Zorg ervoor dat u service, betrouwbaarheid en kwaliteit biedt. Dit dient u in alles uit te stralen: instructeurs,
voertuigen, klantenservice en fysieke locatie.
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Jansen

Klantsegmenten zijn de groepen klanten
die u als bedrijf graag wil bereiken en
bedienen.
Klantsegmenten kunnen bijvoorbeeld
worden gesegmenteerd op basis van:
- zakelijk (B2B) of consument (B2C)
- intensiteit van de relatie
- mate van interactie (eenmalig,
terugkerend)
- bereidheid om te betalen
- gewenst rijbewijs/voertuig
- maar ook bijv. leeftijd, geslacht,
woonplaats.

B2C:
- Theorie
- Praktijk
- Am, A, B, BE
- Geen onderscheid in
doelgroep (bijv. leeftijd,
koopkracht, etc.)

B2B:
- Theorie
- Praktijk
- BE, C, C1, CE
- Code 95
- Individuele chauffeurs
- Transporteurs
(verschillende
sectoren)
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De waardepropositie beschrijft de
toegevoegde waarde die de organisatie
klanten biedt. De waardepropositie is de
bundel van producten en diensten die
waarde creëert (een oplossing biedt) voor
een specifiek marktsegment. Het kan ook
elementen bevatten waarop u zich
onderscheidt, waarin u uniek bent.
Een waardepropositie kan bestaan uit:
- prijs
- kwaliteit
- persoonlijke service en aandacht
- snelheid/geen wachttijd
- gemak
- klantervaring
- innovatie.

Jansen
Vakbekwaam
Goed opgeleid
Keurmerk
Persoonlijk
Betrouwbaar
Snelle service
Naamsbekendheid
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Een organisatie zet (distributie)kanalen in
om met haar klanten te communiceren en
haar producten en diensten aan klanten te
leveren. Klantkanalen kunnen variëren per
fase in het klantproces, bijvoorbeeld het
digitaal informeren van een klant of het
daadwerkelijk leveren van een dienst op een
vestiging.
Voorbeelden van distributiekanalen:
- fysiek/vestiging
- e-mail
- telefoon
- website/internet
- doorverwijzingen.

Jansen
Vestiging
Voertuigen
Post, telefoon, e-mail
Website en social media
Lokale krant
Mond tot mond reclame
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Jansen

Klantrelaties zijn de typen relaties die een
organisatie vestigt met specifieke
klantsegmenten. Denk bijvoorbeeld aan de
Bonuskaart waarmee de Albert Heijn niet
alleen klanten probeert te binden, maar ook
hun gedrag bestudeert.
Voorbeelden van klantrelaties:
- persoonlijke dienstverlening
- digitale dienstverlening
- eenmalig of herhaald
- community's
- co-creatie.

Persoonlijke
kennisoverdracht
Digitale kennisoverdracht
Telefonische en e-mail
klantenservice
Veelal eenmalig
Contracten B2B (kort)
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Opbrengstenstromen zijn de kasstromen
die de onderneming genereert binnen de
klantsegmenten. Opbrengstenstromen zijn
het resultaat van het succesvol aanbieden
van een waardepropositie aan klanten.
Jansen

Voorbeelden van opbrengstenstromen:
- verkoop
- verhuur
- abonnementen.

Verkoop losse lessen
Verkoop cursussen
Verkoop
opleidingspakketten
Verkoop losse code-95
bijscholing
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Jansen
Voertuigen

Medewerkers

Productiemiddelen zijn de zaken die de
onderneming dient te bezitten om haar
businessmodel te laten werken

Kapitaal

ICT
Vastgoed
Lesmateriaal

Voorbeelden van productiemiddelen:
- gebouwen
- personeel
- voertuigen
- ICT
- kapitaal.
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Jansen
Praktijklessen

Kernactiviteiten zijn de belangrijkste
processen die een organisatie moet
uitvoeren om haar business model te laten
werken. Dit kunnen activiteiten zijn waarmee
geld wordt verdiend, maar ook activiteiten
die ondersteunend zijn.
Voorbeelden van kernactiviteiten:
- sales
- inkoop
- ICT
- marketing
- opleiding
- onderhoud.

Theorielessen
Bijscholing
Administratie
Marketing
Onderhoud
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Jansen
CBR

Partners zijn het netwerk van
toeleveranciers en partners die het
businessmodel van de organisatie schragen.
Er zijn verschillende vormen van partnership
mogelijk, bijvoorbeeld strategische allianties,
coöperaties, joint ventures en relaties tussen
afnemer en toeleverancier.
Voorbeelden van partners:
- leveranciers
- dienstverleners
- kennisinstellingen
- branche- en beroepsverenigingen
- verzekeraars
- banken/financiers
- overheden.

Opleidingsinstituten
Brancheorganisatie(s)

Bank
Voertuigleveranciers
Autobedrijf
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De kostenstructuur bestaat uit alle kosten
die noodzakelijk zijn om het business model
te laten werken.
Voorbeelden van kosten:
- panden
- voertuigen
- voorraad (schaal)
- bedrijfsmiddelen
- loonkosten.

Jansen
Afschrijvingen
Onderhoud
Brandstof
Overhead
Lonen en verzekeringen

Partnerships

Kernactiviteiten

Klantrelaties

Waardepropositie

Productiemiddelen

Kostenstructuur

Distributiekanalen

Opbrengsten

Klantsegmenten

Businessmodel element of
veranderdrijver

Doel

Acties

Eigenaar

Timing
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Een ‘klantsafari’ is een goede manier om uw klant nog beter te leren kennen en van hen te leren. Wat gaat door hun hoofd? Waar hebben ze echt behoefte aan? Waar
lopen ze tegenaan? Dit is een goede manier om nog gerichter zaken te verbeteren. Hieronder geven we handvatten over hoe u dit, gestructureerd, kunt aanpakken.

1. Bereid u voor

2. Observeer

Denk vooraf na over:

Geen idee waar te beginnen?

- Over welke doelgroepen wilt u
meer weten?
- Welke assumpties wilt u testen?
- Welke vragen wilt u beantwoord
zien?

- Spreek met huidige klanten
- Spreek voormalige klanten
- ‘Speel zelf de klant’: volg het
pad dat een klant zou afleggen.
Wat komt u tegen?

Bedenk hoe u dit alles wil gaan
aanpakken. Wie van mijn bedrijf
gaat dit doen? Of moet ik dit
iemand ‘van buiten’ laten doen?

U kunt ook aan klanten vragen om
hun hele ervaring van begin tot
eind bij te houden en te delen met
u.

Vul ‘Doelgroep’ en ‘Assumpties’ in
(p.72)

3. Leg vast
Leg zoveel mogelijk vast. Probeer
een zo compleet en rijk mogelijk
beeld te creëren. Analyseren doet
u in de volgende fase.
Probeer niet alleen de ‘te
verwachten’ informatie vast te
leggen, maar vooral ook de
uitzonderingen of opmerkelijke
zaken.
Gebruik ook foto’s of video’s om
zaken vast te leggen.
Vul ’Observaties’ in (p. 72)

4. Beslis
Kijk goed (eventueel ook met
anderen) naar de verzamelde
informatie:
- Wilt u nog verdiepen op
bepaalde onderwerpen?
- Wat verrast u? Wat stemt niet
overeen met uw assumpties?
Bepaal vervolgens prioriteiten:
- Waar moet u echt snel op
inspelen?
- Wat wilt u anders gaan doen en
hoe gaat u dat aanpakken?
Vul ‘Implicaties’ in (p.72)
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Wie wil je spreken?

Wat denk je dat je
klanten willen?

Wat willen jouw klanten
echt?

• Laagste prijs

• Zekerheid

• Pakketten met
rijbewijsgarantie
aanbieden
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Jongeren: B-rijbewijs
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Wat ga je anders doen?
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