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Autoverhuurmaatschappijen en importeurs zijn professionele 
partijen. Ieder voor zich werkt aan klanttevredenheid en wil de 
Nummer 1 zijn. Althans in Nederland. Hier realiseert elke auto-
verhuurder zich dat een duurzame relatie met leveranciers en 
huurders erg belangrijk is voor de continuïteit. Aan de Spaanse 
Costa’s is dat anders. Importeurs weten allemaal hoe prettig het 
zakendoen is met autoverhuurmaatschappijen. De korting is 
nooit hoog genoeg en de terugkoopprijs is altijd veel te laag. En 
je blijf achter met het gevoel dat je eigenlijk heel blij mag zijn dat 
je wat auto’s mag leveren. Het liefste zouden de rental compa-
nies zich er vanaf maken met een maandelijkse fee. Zodat fun-
ding, verzekering en rentelasten allemaal voor rekening van de 
leverancier zijn. Liefst ook nog ROB-kosten. En als het leverings-
contract juridisch niet perfect is dichtgetimmerd, kun je nog een 
robbertje gaan vechten over de gebruiksschade aan je auto’s. 
Als commercieel verantwoordelijke bij verschillende importeurs 
in Europa heb ik de verhuurboeren goed leren kennen. Wellicht 
denkt u ook wel eens: ‘Dit huftergedrag ga ik aan de kaak stel-
len.’ Als huurder ben ik me steeds meer gaan ergeren aan het 
ongegeneerde opdringen van volstrekt 
overbodige diensten bij het overhandigen 
van de sleutels. Vandaar dat ik mijn con-
sumenten ongenoegen met u ga delen.  
Ik verblijf  regelmatig in Spanje, vooral 
als het in Nederland grijs en kil is. Dat 
lijkt erg leuk, alleen beginnen deze uit-
stapjes meestal met een enorme afknap-
per, bij het ophalen van de huurauto op 
een Spaanse luchthaven. Ook al is álles 
via internet tot in de pieldetails ge regeld 
- inclusief allrisk, álle aanvullende verze-
keringen en afkoop van élk eigen risico. 
Tóch blijven ze aan de balie additionele 
verzekeringen en overbodige opties pushen. Schaamteloos en 
met klinkklare onzin blijven gerenommeerde rental companies, 
de klant geld uit de zak kloppen. Ouderen en huurders die de 
stortvloed van woorden in slecht Engels niet goed begrijpen, 
gaan veelvuldig door de knieën, om maar van het gezeik af te 
zijn. Deze oplichterij is bij de Nederlandse zuster maatschap-
pijen al jaren bekend, maar hun moedermaatschappijen doen 
er niets aan. Ook de brancheorganisaties spelen stommetje. 
Die mooie tv-commercials van autoverhuurmaatschappijen in 
Nederland zijn weggegooid geld - met dank aan hun Spaanse 
collega’s.
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hebben we de aftrap gedaan, we hebben nog niet eens een naam.  
het bedrijf is los van athlon gepositioneerd. startupbootcamp versnelt 
innovatie binnen organisaties door inzet van hun kennis en netwerk.  
vijf mensen gaan voor ons aan de slag met een agile vorm van business 
development. Zij worden uitgedaagd op hun ideeën, niet op de uit-
komsten. dat kan alleen als je zo’n initiatief los van de organisatie zet. 
het doel is te onderzoeken waar bedrijven direct behoefte aan hebben, 
zonder dat we er direct iets voor terug krijgen.”

maakt athlon al winst op mobiliteitsproducten?
“alleen aan mobiliteit wordt nu nog geen geld verdiend. als wij de 
opdracht krijgen om het mobiliteitsmanagement van een bedrijf te 
 regelen, zijn wij meestal de enige mobiliteitsleverancier. Wij helpen in 
deze opzet een doorvertaling te maken van de leaseregeling naar een 
mobiliteitsregeling. in plaats van dat een bedrijf zaken doet met drie 
leasemaatschappijen, laten zij hun hele mobiliteitsportefeuille aan ons 
over. met onze digitale producten maken we per medewerker de totale 
mobiliteitskosten inzichtelijk: operationeel, financieel en op duur-
zaamheid. deze benchmarken en vertalen we naar advies. het is een 
hybride manier om de periode waarin nog geen winst wordt gemaakt 
met mobiliteit, het wél aan te kunnen bieden en er geen verlies op te 
draaien. Bij de rabobank integreren we nu bijvoorbeeld ons autodeel-
concept Car2use.”

En wat zijn nog meer ambities in 2017?
“We willen we ons volledig losweken van rabobank. naast een soepele 
integratie, zetten we in op voorzichtige groei van het volume met 2 pro-
cent. onze online producten private lease en klein zakelijk lease hebben 
we losgekoppeld en op een aparte locatie geplaatst in nieuwegein. We 
willen eerst volume creëren, de rendementen zijn nog laag. de volgende 
stap is het zoveel mogelijk digitaliseren van de customer journey van al 
onze producten. daarvoor zijn we compleet nieuwe processen en 
 systemen aan het inrichten. We werken met een ‘green field strategy’. 
dat betekent dat er naast athlon een nieuw bedrijf wordt opgezet waar 
de oude organisatie gefaseerd in overgaat.”

athlon stond vroeger bekend als een brutale leasemaat-
schappij, tegenwoordig meer als braafste jongetje van de 
klas. Zijn jullie van plan weer wat kabaal te maken? 
“Klopt, we riepen altijd veel en er waren leuke innovatieve ideeën. 
 uiteindelijk was het vaak zo dat niemand voor die leuke ideeën wilde 
betalen. nu melden we alleen als we bewezen hebben dat we iets 
 kunnen. het mag dus weer iets brutaler. dat is zeker een uitdaging voor 
komend jaar.” //

Verlossende 
telefoontje
Een overname vindt niet over één 
nacht ijs plaats. Hoe heeft u deze 
turbulente periode als algemeen 
directeur ervaren? “Het is een 
druk jaar geweest, dat is zeker. 
Twee weken na mijn aanstelling 
als algemeen directeur werd ik op 
de hoogte gesteld van de aan-
staande overname. Ik mocht niets 
zeggen en ik moest afwachten 
wat er zou gebeuren. Het is een 
geheim project dat je met een 
klein clubje oppakt. Vervolgens 
kloppen er veel bedrijven aan de 
deur en starten de onderhande-
lingen. Ik had natuurlijk zo mijn 
voorkeuren voor overnamepart-
ners, want met de een kun je 
meer synergieslagen maken dan met de ander. De beste kandidaat is 
iemand die ons als core business ziet. Dat kon naast een autofabrikant bij-
voorbeeld ook een andere leasemaatschappij zijn. Op donderavond 30 juni 
om 23.55 uur zaten we met het managementteam in een vergaderkamer en 
kwam het verlossende telefoontje uit Duitsland: het was Daimler gewor-
den. We hebben ’s nachts direct het personeel op de hoogte gebracht via 
mail en telefoon. Er ging de dag erna enorm veel adrenaline door het 
bedrijf. Een overname gaat altijd gepaard met veel angst bij medewerkers. 
Die angst was in één klap weg.”

ROB en schades
op lokaal niveau werkt Athlon met veel automotive partijen samen. 
Heeft de overname nog concrete gevolgen voor de nederlandse 
 autobranche? Hoe ziet bijvoorbeeld de toekomst van de servicecenters 
van Athlon eruit? “die blijven gewoon bestaan. daar zullen de merk-
dealers van daimler misschien niet blij mee zijn, maar er blijven wel 
meer concurrerende structuren in stand. Zo blijft ook de joint venture 
met Friesland Lease bestaan.” en voor schade? nu Care failliet is, is 
Schadenet de enige bestaande partner van Athlon, blijft dat zo? 
 “Voorlopig wel. We hebben een goed contract met ze lopen en we 

 willen nu vooral zoveel mogelijk rust bewaren.” ook als je 
daardoor schades naar de concurrent stuurt (de Van Mossel 
groep neemt zes Care-vestigingen over, die worden 
 Schadenet. Van Mossel is ook eigenaar van de International 
Car Lease Holding, red)? “dat is nu even een gegeven. op de 
langere termijn gaan we ons verdiepen in eventuele extra 
schadepartners, voor nu zie ik geen reden om dit proces te 
versnellen omdat we te afhankelijk zouden zijn van één 
 leverancier.”

>  ‘de beste kandidaat is iemand die ons als 
core business ziet.’


