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in Nederland 200 werknemers 30.000 auto’s
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in Nederland

sinds 1989
200 werknemers

(145 fte)

30.000 auto’s

in beheer

5,4%

marktaandeel

4e positie

in de markt
9 keer op rij

beste leasemaatschappij
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ZichtZicht op de op de marktmarkt

In 2014 zagen wij:

� daling autoverkoop Nederland (-6,9%), in EU stijging (+5,7%)
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� daling autoverkoop Nederland (-6,9%), in EU stijging (+5,7%)

� run op auto’s laatste kwartaal (veranderende bijtellingsgrenzen)

� afsluiten kortere contracten 

� nieuwe soort samenwerkingen (LeasePlan en Albert Heijn / Mediamarkt)

� verdere ontwikkeling nieuwe initiatieven zoals private lease, delen producten

en diensten (AirBnB, Uber, Wisselwagen).



Marktontwikkeling: 

zzp / mkb / private 

Productontwikkeling: mobiliteit / 

telematica / Wisselwagen  / 

Wat doet Arval?Wat doet Arval?

|

zzp / mkb / private 

lease

Berijder gaat alles bepalen! 

-> centraal stellen

telematica / Wisselwagen  / 

flexibele contracten

Marktpenetratie: verbetering 

dienstverlening huidige 

klanten / berijders
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EenEen 10 = 10 = voldoendevoldoende
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KLANT MEDEWERKER



WelkeWelke reisreis maaktmaakt de de leaserijderleaserijder
bijbij Arval?Arval?

Arval
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Arval partners

bestellen ontvangst
onderhoud

& pech
schade inleveren

tijdelijk
vervoer

klachten



OnzeOnze 10 10 garantiesgaranties
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VoorbeeldgarantieVoorbeeldgarantie

Ontvangst van de auto: 

� meer dan 75% van uw medewerkers geeft ons een 8 of hoger. 

Niet meer dan 5% geeft een 6 of lager
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� meer dan 95% van uw medewerkers beoordeelt onze uitleg

van de auto met een 8 of hoger (bij dealerkeuze Arval)

� uw medewerkers die ons een 6 of lager geven en niet anoniem 

deelnemen, bellen wij om het eventuele probleem op te lossen.



WerkwijzeWerkwijze teamteam

1
• bepaal klantreis

2
• benader leaserijders
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3
• maak plan van aanpak

4 
• stem af met directie

5
• realiseer vervolgstappen

6
• monitor resultaten via CAE



KlantreisKlantreis: : afleveringaflevering autoauto

U bestelt de auto

U wacht op de aflevering van de 
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U wacht op de aflevering van de 
auto

U maakt concrete afspraken
over de aflevering

U ontvangt de nieuwe auto

U krijgt goede service achterafDoelstelling minimaal 8,5

Huidige score: 8,0



ConclusiesConclusies analyseanalyse

� documenten zijn te kil en afstandelijk

� de reis is voor veel leaserijders onduidelijk

�
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� de aflevering is niet altijd een feestje.



VoorkeursleveranciersVoorkeursleveranciers

� beter inkopen voor scherpere prijs

� meer invloed uitoefenen op dienstverlening

� extra service bieden
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opgericht in 1989

� extra service bieden

� onderscheidend vermogen stijgt



WatWat doendoen wijwij erer aanaan? ? 
((documentendocumenten))

� tone of voice documenten aangepast

> van ‘wat verwachten wij van u’ naar 

‘wat heeft u er aan’
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‘wat heeft u er aan’

� betere uitleg van de klantreis en wat

de leaserijder kan verwachten.



WatWat doendoen wijwij erer aanaan? ? 
((menukaartmenukaart))

� leaserijder ontvangt voor aflevering

menukaart

� leaserijder geeft voorkeuren aan
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� leaserijder geeft voorkeuren aan

� aflevering conform menukaart

� uniformiteit in partners.



WatWat doendoen wijwij erer aanaan? ? 
((menukaartmenukaart))

“Wat een ontzettend lieve en leuke man! Hij heeft alles in 
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“Wat een ontzettend lieve en leuke man! Hij heeft alles in 

detail uitgelegd en nam alle tijd! Deze man vergeet ik nooit 

meer! Het is natuurlijk altijd leuk als je een nieuwe auto 

krijgt maar hij maakte er echt een feestje van! Geweldig!!! 

Een dikke, dikke 10(!) voor deze meneer!!!!!!!”



WatWat doendoen wijwij erer aanaan? ? 
(training)(training)

� leren van best practices                  

(VW/Audi/Seat dealer Ames)

� training afleverspecialisten voor
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� training afleverspecialisten voor

medewerkers partners

� periodieke herhaling.



PartnersPartners

gezamenlijk investeren in prestatieverbetering

gezamenlijk echt verantwoordelijk voelen voor

realisatie missie / ambitie
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elkaar helpen als daar tijd voor is

processen en werk op elkaar afstemmen

gezamenlijk investeren in prestatieverbetering

jouw belang, mijn belang, ieder zijn ding



PartnersPartners

Activiteiten:

� jaarlijkse partnerdag

� Arval Super Supplier
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�

� tevredenheidsonderzoek onder partners

� dedicated netwerkmanager

� van SLA’s naar Partnership Agreements

� in elkaars keuken kijken

� gezamenlijke verbetertrajecten.

  



UitdagingenUitdagingen

� nieuwe klantreizen oppakken

� ideale klantreizen doorontwikkelen

� continue monitoring via doorlopend
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� continue monitoring via doorlopend

tevredenheidsonderzoek

� SLA 2.0 breed invoeren

� krachtig doorzetten ontwikkelen partnerships 

met voorkeursleveranciers.



WatWat kuntkunt u u hiermeehiermee??

� kijk door de ogen van de klant en gebruiker

� betrek medewerkers in het proces

� werk samen met leveranciers
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� werk samen met leveranciers

� maak de verwachtingen duidelijk, uitdagend en meetbaar

� meet de ‘performance’

� zorg voor feedback over de ‘performance’ en blijf

verbeteren.
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