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de jong

Sjoemel
sanering

Aan publiciteit heeft het Volkswagen de laatste tijd bepaald niet 
ontbroken. Sinds september vorig jaar is de naam van het con-
cern onverbrekelijk verbonden met sjoemelsoftware. Nadat de 
media de zaak wereldkundig hadden gemaakt stortte iedereen 
zich erop. Allereerst natuurlijk overheden die zich bij de neus 
genomen voelden. Op de voet gevolgd door aandeelhouders 
die de beurswaarde met miljarden zagen dalen. Daarna kwa-
men Volkswagenbezitters die de restwaarde van hun auto zagen 
kelderen. Verreweg de meeste betrokkenen zagen het sjoemel-
drama meer als een mooie kans op financieel voordeel dan als 
een milieuschandaal. Toch nam de affaire in de loop van dit jaar 
een verrassende wending, waardoor mijn kijk op de zaak sterk is 
veranderd. Dat het VAG-topmanagement veel te laat openheid 
van zaken gaf is waarschijnlijk veroorzaakt door interne rookgor-
dijnen. Gedwongen door externe onderzoeksresultaten kwamen 
er steeds meer systeemmanipulaties aan het licht. Al die tijd kon 
de hele wereld zich verdiepen in de gevolgen voor het milieu en 
de juridische consequenties. En onderzoeken hoe het met de 
software van andere merken was gesteld. Het is onbegrijpelijk 
dat de verantwoordelijke inge-
nieurs niet direct hun truc’s om 
emissietests te omzeilen hebben 
opgebiecht en zijn opgestapt. De 
imagoschade is daardoor aanzien-
lijk vergroot en vele topingenieurs 
moesten het pand door de zijdeur 
verlaten. Als we nu de tussenstand 
opmaken, kijkt het concern aan 
tegen claims ter hoogte van 30 miljard euro, aanzienlijk volume-
verlies in belangrijke exportmarkten en toenemende arbeidson-
rust. Toch heeft deze affaire het VAG-concern niet alleen nadeel 
gebracht. Zo zijn oude taboes ineens bespreekbaar en wordt 
er in het hogere management flink gesaneerd. Er is een nieuwe 
langetermijnstrategie geformuleerd met de focus op zero emis-
sion. Daarvoor worden alle productielocaties en methoden mee-
dogenloos onder de loep genomen. Gevolg is dat 30 duizend 
medewerkers over de gehele wereld de komende jaren het veld 
moeten ruimen. Onder het ancien régime was dat ondenkbaar, 
maar nu is hard ingrijpen van levensbelang. De noodzaak om het 
gehele concern op de schop te nemen is door de COR onderkend 
en geaccordeerd. Binnen vier jaar is VAG herboren en klaar voor 
de grote mobiliteitstransitie. Daarmee neemt het een beslis-
sende voorsprong op al haar sjoemelende concurrenten: hoe 
langer die nog wachten, des te duurder wordt de inhaalrace.
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Binnen vier jaar is 
vag herboren.

van den helder: “gemiddeld 20 euro per dag. je had dit tien jaar geleden moe-
ten doen, nu zijn er al zo veel aanbieders; wat doen jullie anders dan de rest?” 
nelemans: “We denken niet primair vanuit productie en bezit. Wij willen uit- 
sluitend mobiliteit bieden. het liefst met een zelfrijdende auto. Zodra autonoom 
rijden mogelijk is, gaan we die module opnemen.”

HoofdStuk 3: Van amber 
naar de toekomSt Van 
 mobiliteit
Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt van 12 duizend nu 
naar maximaal 50 duizend in 2020.
van den helder: “als de actieradius boven de 300 uitkomt, kan het hard gaan 
met de verkoop.”
Westgeest: “als de model 3 van tesla leverbaar is zeker.”
struijk: “de nieuwe ampera komt volgend jaar, die heeft een actieradius van 500 
kilometer. Er komen er naar verwachting niet veel naar nederland, meer krijgen 
we niet. verder wordt het volgend jaar fiscaal wat lastiger voor andere merken.”
Boks: “veel zal afhangen van de vraag of de overheid Ev’s wil blijven stimuleren.”
nelemans: “diederik samson heeft gezegd: we moeten alleen nog Ev’s toestaan. 
als er vanuit de overheid een nieuwe stimulans komt, gaan we dat doel halen.”
de Baaij: “Een elektrische auto moet sexy zijn, nu rijden mensen er alleen in voor 
het geld.” 
Westgeest: “daar ben ik het niet mee eens. mensen die nu een tesla rijden, 
 stappen nooit meer over op diesel. Bij ieder rookpluimpje uit de uitlaat krij-
gen ze een beroerte.” 

Cees Klaassen, commercieel 
directeur Schadeketen ASN, 
een landelijke   schade  
herstelketen met 81 
vestigingen. 
Dat er in de toekomst geen 
schade meer wordt gereden, is 
volgens Klaassen grote onzin. 
‘Het mobiele telefoongebruik in 
de auto leidt weer tot meer 
ongevallen en dankzij de 
klimaatverandering hebben we 
steeds meer grote hagelbuien.

Rolf Westgeest, eigenaar 
van websites Exportwagen.
eu en Webwinkels voor 
Auto’s (WWVA).
Volgens Westgeest biedt de 
toenemende connectiviteit 
kansen. ‘Wij kunnen onze 
sites en diensten overal aan 
vast knopen waardoor het 
bereik enorm is. De zeggen
schap is echter nog aan de 
50plussers en die remmen 
innovatie af.’

Kees Struijk, sales
directeur dealergroep 
Henri & Herman.
Struijk ziet Opel uit een diep 
dal klauteren. ‘Importeurs 
zien liever grote panden met 
veel verkopers en een grote 
demovloot, maar bij ons 
groeien de marketingafdeling 
en het kcc harder dan het 
aantal nieuwe verkopers.  
Dat is de nieuwe trend.’


