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DE AANPAK



DOEL VAN STRATEGIETRAJECT

§ Gegeven de veranderende sector en de implicaties daarvan op 
verschillende actoren heeft BOVAG sinds 2013 al veel bereikt door meer 
initiatieven te ondernemen in de primaire processen en zich dichter naar de 
consument te bewegen

§ De vraag is echter of deze beweging de juiste en voldoende is om in te 
spelen op huidige en toekomstige veranderingen in de branche, en hoe 
deze activiteiten te positioneren ten opzichte van de meer traditionele 
activiteiten van BOVAG

§ Het doel van het huidige strategietraject is dan ook om de strategische 
richting voor de komende 10 jaar te bepalen

§ Hieruit volgen later de implicaties op en belangrijkste keuzes over de 
bijbehorende opzet van de organisatie 



WE WERKEN DE KOMENDE MAANDEN TOE NAAR DE 
STRATEGISCHE RICHTING EN BIJBEHORENDE
ORGANISATIE DOOR MIDDEL VAN WORKSHOPS

1 Gebaseerd op veranderende inkomstenstromen uit lidmaatschappen, subsidies en dividenden

Aan het 
einde van de 
dag weten
we wat de…

SeptemberAugustus 2018 Oktober November December 2018 Januari 2019

• ... huidige dynamieken in de waardeketen 
zijn en welke rol BOVAG daarin momenteel 
inneemt

• ... belangrijkste trends, reacties en 
implicaties die deze met zich meebrengen 
zijn

• ... toetsingscriteria zijn waaraan de 
toekomstige strategische richting moet 
voldoen

• ... mogelijke toekomstige rol van BOVAG 
kan zijn en welke belangrijkste strategische 
vraagstukken daarbij horen

13 september
Workshop 1 – Definiëren van de uitdaging en 
identificatie van actuele situatie

• ... verschillende perspectieven in het 
mobiliteitsecosysteem zijn en de rol 
daarin van BOVAG

• ... eerste versie van een synthese van 
de strategie “tagline” is 
(positionering, toegevoegde waarde)

• ... eerste versie van een geprioriteerd 
dienstenportfolio is, en een eerste 
versie van het toekomstige 
verdienmodel1

• ... gevalideerde en door het bestuur 
gedragen strategie is

• ... 1 a 2 organisatie- en operationele 
modellen zijn (incl. de relatie tussen 
BOVAG en Bovemij)

• ... inhoud is van een brief naar 
afdelingsbesturen en ledengroepen 
met de voorgestelde strategie en het 
eerste inzicht van mogelijke implicaties

• ... agenda, inhoud en uitnodiging 
van een “Strategieconventie” zijn

10 oktober
Workshop 2 – Portfoliokeuzes 
prioriteren via “War Game”

14 december
Workshop 3 – Strategie vaststellen en 
implicaties doorgronden



WE WERKEN DE KOMENDE MAANDEN GEZAMENLIJK 
TOE NAAR DE STRATEGISCHE RICHTING

1 Tevens heeft de werkorganisatie in juli en augustus gewerkt aan een aantal brown papers, die verwerkt zijn in de stukken
2 Met een diverse groep leden en niet-leden, waaronder: dealers, importeurs, consumenten, overheid en andere organisaties/ stakeholders 

Doelgroep
Verenigings-
bestuur

Mede-
werkers

Leden

Afdelings-
besturen

Ledenraad

Vorm1

September Oktober November December Januari 2019

13 september
Workshop

17 september
Workshop

2 oktober
Werkbezoek

10 oktober
Workshop

1 november
Workshop

27 november
Workshop

14 december
Workshop

30 januari
Besluit

Fase 220&23 augustus
Focusgroep2

31 oktober
Workshop

Bovemij

13 november
Workshop



DE OPZET VAN DEZE AVOND HELPT OM EEN AANTAL VRAGEN IN 
EEN LOGISCHE VOLGORDE TE BEANTWOORDEN

Vragen die we gaan beantwoordenOnderwerp

• Welke trends zijn er gaande in de mobiliteitssector en waardeketen en welke nieuwe 
spelers betreden de markt?

• Wat zijn huidige reacties op de trends van verschillende actoren in de keten?
• Wat zijn de (toekomstige) implicaties hiervan op de verschillende actoren?
• Hoe vertaalt zich dit naar onze huidige leden? 

Trends en implicaties

• Hoe ziet de huidige sector en waardeketen eruit?Sector en waardeketen

• Wat betekent dit voor ons dienstenportfolio en ledenbestand en welke vraagstukken
horen daarbij?Strategische vragen

• Aan welke criteria moeten deze rol en strategie voldoen?Toetsingscriteria strategische 
richting

• Gegeven alle trends en implicaties, wat zou BOVAG’s rol over 10 jaar kunnen zijn?“Dream the future”: BOVAG 
over 10 jaar
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DE VERANDERINGEN IN DE 
WAARDEKETEN VAN DE MOBILITEIT



BOVAG INZICHT
DE VERANDERINGEN IN DE WAARDEKETEN

• Door technologische mogelijkheden, 
demografische veranderingen, 
duurzaamheid- en veiligheidsbeleid 
veranderen personen- en 
goederenmobiliteit in een rap tempo.

• Daarbij is de functie van auto’s en fietsen 
belangrijker dan het merk of het uiterlijk 
van het product (auto en fiets worden 
commodity)

• Daarbij verandert de manier waarop het 
product wordt verworven. Impact van de 
platform economy
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KLANT

ORIËNTATIE

TRANSACTIE

Hebben

Gebruiken

PLATFORM

Inmiddels zijn we gewoon dat de oriëntatie op 
een nieuw auto , fiets of scooter online 
plaatsvindt. Binnen afzienbare tijd verwachten 
we dat ook de transactie online gaat 
plaatsvinden. Waardoor de fysieke keten 
verder aan kracht in zal boeten,

THEMA: DIGITALE TRANSITIE

Het delen van voertuigen, privé of in een 
systeem zal toenemen. Mobility as a service 
zal zijn intrede doen, waardoor 
eigendomsverhouding en product-
marktcombinaties wijzigen

THEMA: VERANDERENDE MOBILITEIT

Digitale veranderingen, andere 
eigendomsvormen, electrificatie, connected
vehicle  zijn de te verwachten trends. Daar zal 
de ondernemer op moeten inspelen. Hoe 
blijft zijn onderneming toekomstbestendig?

THEMA: NIEUW ONDERNEMERSCHAP

TOELEVERANCIER

Koop
LEASE
ABONNEMENT
HUUR

Het klimaatbeleid van de overheid zal de 
komende jaren grote impact hebben op de 
mobiliteit. Het zal leiden tot emissie loos maken 
van voertuigen, fiscale consequenties hebben. 
Maar ook van ondernemers duurzaam 
ondernemerschap verlangen.

THEMA: VERDUURZAMING

De veranderingen in de waardeketen

LEDEN



PORTFOLIO VOOR STRATEGIE

• Er wordt een centraal portfolio ontwikkeld, 
waarin diverse programma’s projecten, 
producten en diensten worden opgenomen 
op de thema’s van de veranderende 
waardeketen 

• De diverse programma’s, projecten, 
producten en diensten zijn bestaande en 
nieuwe producten en -diensten en visie-, 
onderzoeken- en lobbyonderwerpen.

• Programma’s en projecten worden 
geformuleerd voor activiteiten van de 
vereniging en voor de nieuw op te richten 
BOVAG business
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NIEUWE PROGRAMMA’S
(Niet limitatief, niet definitief)
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THEMA’S VERENIGING BUSINESS

Digitale transitie • Onderzoeken naar digitale transactie • Toevoegen transactie aan ViaBOVAG
• Toevoegen meer voertuig categorieën in 

ViaBOVAG

Veranderende mobiliteit • Onderzoeken naar deelsystemen en MaaS
• Leden helpen aansluiten bij MaaS-platformen
• Stevige lobby op voertuig categorieën en -

eisen

• Eigen MaaS platform ontwikkelen onder 
ViaBOVAG

• (Door-) ontwikkeling van lease- en 
abonnementspropositie

Verduurzaming • Informeren leden over duurzaam ondernemen
• Doorontwikkeling Erkend Duurzaam 

• Merkoverstijgend EV opleiding

Nieuw ondernemerschap • Lobby franchisewetgeving en –uitvoering • HR diensten / personeelsdatabank
• Academy
• mijn.bovag.nl als ondernemersportaal
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DE PLATFORM STRATEGIE VAN BOVAG & BOVEMIJ



MOBILITEIT
FINANCIERING

LEASE
ABONNEMENT

VERZEKERING SERVICE
ROB-PM

ONZE AMBITIE
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DATA
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BOVAG BUSINESS IS DIENSTBAAR AAN HET NETWERK

BOVAG Business levert Oplossingen
• Verzekerings-, Financierings- en 

Datadiensten voor leden 
(bedrijfsondersteunend)

• Verzekerings-, Financierings- en 
Datadiensten voor Klanten van leden 
(sales-ondersteunend)

• Beiden data-driven met als doel het Mobi
netwerk en Consumenten te verbinden

Distributie van de oplossingen
• Aan leden via MijnOndernemersPortaal

(straks mijn.bovag.nl)
• Aan klanten via leden en viaBOVAG.nl

Samenwerking met derden
• Actuele marktgerichte oplossingen voor 

leden en klanten

BOVAG Strategie 2019-2024  |



mijnOndernemerportaal viaBOVAG.nl

B2B

Financieringen

BEDRIJF

Data

BEDRIJF

Verzekeringen

BEDRIJF
Relatiemarketing

Maatwerk
Datamarketing

Data-Intelligence

B2B B2B

Mobiliteitsbedrijf

Financieringen

CONSUMENT

Data

CONSUMENT

Verzekeringen

CONSUMENT

B2C C2B B2C C2B B2C C2B

STRATEGISCHE 
ROUTES
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02
DE UITDAGINGEN VOOR BOVAG



WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR BOVAG

• De markt verandert snel, met grote 
invloeden van buitenaf dus grotere 
uitdagingen voor ondernemers 

• Gevolg voor BOVAG is verandering en 
uitdunning van het ledenbestand 

• De huidige werkwijze per segment van 
BOVAG past niet meer bij de cross-modale 
ondernemingen van leden

• Segment organisatie leidt tot versnippering 
van budget en zeggenschap, waardoor de 
benodigde snelheid en effectiviteit 
afnemen.
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WAT MOET VERANDEREN

• Focus op helpen van leden in de 
voorliggende uitdaging, namelijk aanhaken 
bij de veranderingen aangaande de digitale 
transitie, de nieuwe mobiliteit, 
verduurzaming en veranderend 
ondernemerschap.

• Daarvoor is een organisatie nodig die de 
nieuwe wereld naar binnen haalt, snel kan 
inspelen op veranderingen, snel kan 
besluiten en snel kan leveren.

• De veranderingen bij leden (cross-modale 
ontwikkeling) vraagt om denken vanuit 
gezamenlijke belangen (waaraan 
deelbelangen meer ondergeschikt zijn), 
meer samenwerkingen tussen 
deelsectoren, eenduidige agendavorming 
en snelheid van besluitvorming en 
uitvoering.
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DE ROL VAN DE BRANCHEORGANISATIE
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BRANCHEVERENIGING BUSINESS

Signaleren Onderzoeken Informeren 
& Inspireren

Behartigen Gedrag veranderen Inspireren & uitvoeren

Netwerk 
monitoring

Rapporten & 
Studies

Events / 
Nieuwsbrief / 
info site

CAO, lobby Training & workshops Producten & Diensten

BOVAG BOVAG BOVAG BOVAG Partners
In opdracht van BOVAG

• BOVAG/Bovemij
• Partners in opdracht van 

BOVAG
• Coöperatief met leden



Waardering en 
participatie leden

BOVAG wil de beste 
brancheorganisatie van 
Nederland zijn. Daarvoor 
streven we naar een overall 
ledenwaardering van een 8. 

Voor onze events leggen we 
de lat op een gemiddelde 
waardering van 8,5.

De actieve participatie van 
leden (deelname aan 
events, BOVAG-krant, 
nieuwsbrieven en 
sitebezoeken) moet 90% 
zijn.

Lobby- & 
mediakracht

BOVAG wil voor zijn 
leden een krachtige 
lobbyorganisatie zijn. 
BOVAG streeft daarbij 
een 8 als waardering 
van lobby- en 
persbeleid na. En 
BOVAG wil de komende 
jaren de koppositie 
vasthouden.

BOVAG 
als merk

BOVAG wil een bekend 
consumentenmerk blijven. 
Wij streven steeds 90% 
naamsbekendheid en 60% 
logo- bekendheid na.

Daarbij moet het 
percentage Nederlanders 
waarvoor het BOVAG-
schild van 
doorslaggevende 
betekenis is bij de keuze 
van een adres, stijgen naar 
90%.

BOVAG 
Business

BOVAG Business is een 
succes als meer dan 
50% van de leden 
gebruik maakt van de 
diensten van BOVAG 
Business en de 
activiteiten voldoende 
opbrengsten genereren 
voor die leden, voor 
de groei van BOVAG 
Business en ter dekking 
van het budget van de 
vereniging.

Financiële
stabiliteit

Voor de continuïteit van 
de dienstverlening aan 
leden is het van belang 
dat de vereniging minder 
afhankelijk wordt van 
contributies. Het streven 
is dat contributies goed 
zijn voor maximaal 50% 
van het budget.

Het niveau van de 
contributie daalt de 
komende jaren. 
De overige inkomsten van 
de vereniging moeten 
stabiele inkomsten zijn 
uit BOVAG Business
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WAT ZIJN DE BOVAG AMBITIES?
(In de strategieperiode)



BOVAG STRATEGIE 
2019-2021

Gericht op de waardeketen De veranderingen in de waardeketen zijn leidend 
voor het programma dat wij leden aanbieden

Portfoliomanagement Op basis van de waardeketen ontwikkelen wij een 
centraal portfolio

Platformstrategie Binnen de waardeketen ondersteunen we met twee 
platforms onze leden

Verenigingsstructuur De verenigingsstructuur moet leaner worden om 
sneller te kunnen reageren met minder kosten
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