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> Data afstaan is alleen
interessant voor berijders als
het hen helpt probleemloos te
blijven rijden.

In die zin is een groot deel van de discussie al gevoerd. Maar je merkt dat
auto-fabrikanten met veiligheid als
argument data achter slot en grendel
zetten. Nieuws over auto’s die gehackt
en worden en de risico’s die dit met zich
meebrengt, worden dankbaar ingezet
om angst te zaaien. Ik denk dat er maar
een klein stukje echt afgeschermd hoeft
te worden voor de veiligheid.” Het
wantrouwen jegens autofabrikanten is
groot in de aftermarket. Vanuit een
groot deel van het merkonafhankelijke
kanaal wordt telematica gezien als een
nieuw wapen voor autofabrikanten om
consumenten aan zich te binden ten
koste van de aftermarket.

Bedreiging
Van de 80 aanwezigen op de Bovag conferentie gaf 95 procent aan Big Data
als een kans te zien voor hun bedrijf. Onder meer universeel garagist Marco
van Beek en VAG-specialist Maurice Smit zien Big Data vooralsnog als een
bedreiging. “Het is nu nog te vroeg om van een kans te spreken”, zegt Van
Beek. “We hebben de juiste oplossing of dongel nog niet gevonden om de
klant met ons te verbinden.” Veel universele autobedrijven verwachten dat
merkdealers de oplossing aangedragen krijgen door hun importeur, maar
Bovag denkt juist dat dealers en universelen beter samen kunnen optrekken
om toegang te krijgen tot voertuigdata en daarvoor niet afhankelijk moeten
zijn van de autofabrikant. Volgens voorzitter Peter Niesink zal de strijd om
data niet zozeer plaats-vinden tussen het merkkanaal en de aftermarket ,
maar eerder tussen het hele automotive retailkanaal en de autofabrikant.
De connected car is voor autofabrikanten de manier om rechtstreeks in
contact te komen met de klant en alles over hem te weten te komen. Wat
daarvan wordt doorgegeven aan de dealers, lijkt de f abrikant zelf te kunnen
bepalen. De MijnVW-app is mede daarom ook een initiatief van Pon en niet
van Volkswagen zelf. Volgens Tjeerd Tuitel, m
 anager service bij Pon, waren
vooral de behoefte vanuit de Nederlandse Volkswagen-importeur om op
korte termijn met een telematica-oplossing te komen en de kennis van de
lokale markt de reden om zelf verbinding te maken met Volkswagen-rijders.
Inmiddels maken zo’n zevenduizend VW-rijders gebruik van de app. Volgens
Tuitel is alleen het registreren van de locatie van het voertuig op dit
moment een issue. “Daarom doe we dat niet, maar bij pech kunnen ze die
functie zelf alsnog inschakelen.” //

henzelf gemonteerde hard- en software”, schrijft Bovag in
de toelichting op zijn standpunt Big Data. “Ze positioneren zich daarbij nadrukkelijker los van de retailers en
houden minder rekening met klantwensen. Dat blijkt
onder meer uit de opstelling van de Acea ten aanzien van
privacy en ook uit het feit dat data die niet door de fabrikant moeten worden vrijgegeven, worden versleuteld
zodat deze niet door derden kunnen worden gebruikt. Dit
betekent een enorme beperking van de keuzevrijheid van
de consument.”

Baas van
eigen data
Als de gevestigde orde zich maar lang genoeg druk maakt over
bijzaken, gaan nieuwkomers de hoofdzaken bepalen. Neem de
afslanking van de merkdealerorganisaties en de forse groei van
de aftersalesketens. Naast vrije garagisten sloten zich ook vele
ex-merkdealers hierbij aan. Allemaal om de ontwikkelingen in de
branche bij te kunnen benen. Want alleen met hightech apparatuur, vakkennis én data zijn auto’s van nu nog te onderhouden.
De overgebleven dealers moesten zwaar investeren in onder
andere merkidentiteit, nieuwe verkoopprocessen, merkspecifieke diagnose-apparatuur en technici — waardoor de uurtarieven van de werkplaats omhoog gingen.
De producenten focusten zich op exotisch design en connectiviteit. En op het besparen van gewicht en daarmee brandstof. Intussen werkte Tesla door aan zijn elektrische auto’s.
Bijna n
 iemand zag Elon Musk voor vol aan, totdat hij binnen
twee weken na de aankondiging van Model 3 al 300 duizend
pre-orders ophaalde. Die potentiële
autokopers hebben de gevestigde
orde wakker geschud. Goed nieuws
voor al die miljoenen werknemers
in de Europese auto-industrie.
Volgende fasen in de ontwikkeling
van individuele mobiliteit zijn autonoom rijden en elektrische aandrijving met brandstofcel. Ontwikkelingen die hand in hand gaan
met verdere digitalisering en connectiviteit. Zoals enorme datastromen tussen elke individuele
auto en de fabrikant om autorijden en service steeds efficiënter en gemakkelijker te maken. Daar liggen natuurlijk enorme
kansen voor mannen als Apple-baas Tim Cook. Die hebben
mega-ervaring met data exploitation en artificial intelligence.
En bovendien een verfrissende visie op mobiliteit. Voor zulke
nieuwe toetreders met durfkapitaal, innovatief management en
succesvolle verdienmodellen heeft de aartsconservatieve autobranche de deur wagenwijd opengezet. De denktanks zitten in
Silicon Valley en de producenten in Azië. En tenzij de gevestigde
orde zich aanpast, nemen deze wizzkids het business model van
de hele automobielindustrie op de schop.
Tijdens deze stormachtige ontwikkelingen is het deprimerend
om te zien dat de Nederlandse autobranche kibbelt over autoen gebruikersdata. Want het intellectuele eigendom van autodata is en blijft van de producent en de consument beslist zelf
over zijn privé-gegevens.
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