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Samenvatting
Indien de banden van een auto niet op de juiste spanning zijn, leidt dit tot versnelde slijtage, een
hoger brandstofverbruik, een verhoogde kans op ongelukken en nog meer negatieve effecten.
Ondanks al deze nadelen rijdt een groot deel van de Nederlandse automobilisten op te zachte
banden. Roze Ventieldopje wil hier een einde aan maken. Door bij mensen thuis en bij bedrijven met
een team van bandenvullers de banden op spanning te brengen, kunnen al deze negatieve effecten
voorkomen worden. Op deze manier maakt Roze Ventieldopje de lucht schoner, de wegen veiliger,
neemt de CO2-uitstoot af en bespaart de klant brandstof- en bandenkosten.
Voordat deze onderneming opgericht kan worden, moest eerst onderzocht worden in hoeverre Roze
Ventieldopje haalbaar is. Deze vraag staat dan ook centraal in dit onderzoek. De haalbaarheid is
vanuit twee kanten onderzocht. Eerst werd een omgevingsanalyse op macro- en mesoniveau
uitgevoerd. Op basis van deze twee analyses kon een oordeel geveld worden over hoe gunstig de
omgeving is waarin Roze Ventieldopje zal gaan opereren. Hierna werd een financieel model
opgesteld. In dit model kunnen allerlei variabelen, van prijzen tot klantaantallen, betalingstermijnen
en rentetarieven ingevoerd worden. Deze variabelen werden vervolgens gebruikt om het resultaat,
de kasstroom, het eigen vermogen en verschillende kengetallen te berekenen. De uitkomsten van
dit financiële model, in combinatie met de resultaten van de omgevingsanalyse, werden ten slotte
gebruikt om een oordeel te vellen over de haalbaarheid van Roze Ventieldopje.
De analyse van de macro-omgeving werd gedaan middels een DESTEP-analyse. De belangrijkste
uitkomsten hieruit waren als volgt. Ten eerste wordt met een personenauto op naam van een bedrijf
gemiddeld twee keer zoveel gereden als met een personenauto op naam van een natuurlijk persoon.
Bij bedrijven is dan ook een veel hoger economisch en ecologisch rendement te behalen door de
banden op spanning te houden. Ten tweede bevindt de Nederlandse economie zich in een
hoogconjunctuur. Dit leidt tot meer werkenden, meer afgelegde kilometers en dus meer
mogelijkheden voor Roze Ventieldopje. Ten derde is maatschappelijk verantwoord ondernemen
(mvo) in opkomst. Roze Ventieldopje kan bedrijven helpen in het behalen van hun doelstellingen
met betrekking tot mvo. De laatste belangrijke bevinding uit de DESTEP-analyse was de opkomst van
en bedreiging door elektrische auto’s. Doordat zowel de CO2-uitstoot als de brandstofkosten per
kilometer van deze auto’s vele malen lager zijn dan die van benzine- en dieselauto’s daalt de
toegevoegde waarde van Roze Ventieldopje substantieel. Zowel het economische als ecologische
rendement dat Roze Ventieldopje oplevert dalen hierdoor fors. Dit kan ertoe leiden dat Roze
Ventieldopje op de lange termijn een groot deel van haar bestaansrecht verliest als er niet op een
andere manier toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Het duurt echter tot 2030-2035 voordat
er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden en deze dreiging dus kritieke massa bereikt.
De analyse van de meso-omgeving werd gedaan door middel van het vijfkrachtenmodel van Porter.
Uit deze analyse bleek dat de concurrentiekracht van leveranciers, nieuwe toetreders en directe
concurrenten laag was. Substituten hebben een redelijke concurrentiekracht vanwege het brede
aanbod aan substituten en goede beschikbaarheid hiervan. Al deze substituten hebben daarentegen
tekortkomingen die voorkomen dat hun concurrentiekracht sterk wordt. De afnemers hebben een
sterke concurrentiekracht aangezien zij volledig onafhankelijk zijn van Roze Ventieldopje en
eenvoudig zelf hun banden op kunnen pompen. Ondanks de machtige positie van afnemers bleek de
concurrentiekracht van de verschillende partijen gecombineerd relatief laag te zijn.
Het huidige financiële scenario betreft de meest realistische schatting van de heer Grol en mijzelf
voor Roze Ventieldopje. De resultaten uit dit scenario waren uitermate gunstig. Er wordt elk jaar een
positief tot zeer positief resultaat behaald, de kasstroom is nagenoeg altijd positief en de

kengetallen zijn uitermate gezond. De uitkomsten waren zelfs zo positief dat negatieve afwijkingen
ten opzichte van dit scenario waarschijnlijk geen directe bedreiging zouden vormen voor de
haalbaarheid van Roze Ventieldopje. Op basis van de overwegend positieve uitkomsten uit de
DESTEP-analyse, de relatief lage concurrentiekracht uit het vijfkrachtenmodel van Porter en de
positieve uitkomsten uit het financiële model werd dan ook geoordeeld dat Roze Ventieldopje op de
korte tot middellange termijn haalbaar is.

Voorwoord
Begin januari was ik nog hard op zoek naar een afstudeeronderwerp. Ik wilde een onderwerp
waarbij ik met cijfers kon werken, modellen in Excel kon maken of data-analyses kon doen. Een
simpel literatuuronderzoek waar niemand ooit iets mee zou doen of het zoveelste AO-onderzoek,
deze onderwerpen lieten mijn hart niet sneller kloppen. Het lukte mij echter maar niet om een
onderwerp te vinden, totdat ik een mail ontving van meneer Houben. Hij had een afstudeeropdracht
in de aanbieding waarvoor een haalbaarheidsonderzoek gedaan moest worden en Excelmodellen
gemaakt moesten worden. Toen ik het woord ‘Excel’ las begon ik direct met het sturen van een
antwoord. Sindsdien heb ik geen moment spijt gehad van deze keuze.
Het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek was precies wat ik wilde. Ik kon een praktijkgericht
onderzoek uitvoeren dat daadwerkelijk gebruikt zou worden door iemand en tegelijkertijd kon ik
mijzelf helemaal uitleven in Excel. Er zit meer tijd en frustratie in sommige formules dan ik graag
toegeef. Dit alles was het daarentegen meer dan waard als ik kijk naar het eindproduct dat ik heb
opgeleverd. Alhoewel ik weet dat er nog meer mogelijk was ben ik tevreden met wat ik heb
gemaakt. Het maken van deze opdracht voelde als mijn magnum opus, de kroon op mijn hbocarrière en een goede afsluiter van vier mooie, soms stressvolle en regelmatig vermoeiende jaren
waar ik toch met plezier op terugkijk.
Het was mij daarentegen niet gelukt zonder de hulp van sommige mensen. In het bijzonder wil ik
allereerst Olav Houben bedanken voor zijn advies en de feedback die hij heeft gegeven. Daarnaast
wil ik Gijs Grol bedanken voor alle tijd die hij beschikbaar heeft gesteld om mijn vragen te
beantwoorden, mijn producten door te lezen en hier feedback op te geven. Ook Nadim Bou Rached
wil ik bedanken voor zijn coulance met betrekking tot de deadline van mijn scriptie. Daarnaast wil ik
Harry Veenendaal bedanken voor het faciliteren van deze onderzoeksopdracht via Mandeville. Ten
slotte wil ik nog Thomas Veuskens, Kim aan de Meulen en mijn andere collega’s bij Deloitte
bedanken voor de feedback die zij hebben gegeven en de mogelijkheid die ze mij boden om met hen
in discussie te gaan over punten waar ik vastliep. Zonder al deze mensen had ik niet dit resultaat
neer kunnen zetten.
Ik hoop dat de tijd en moeite die in dit product zit haar vruchten afwerpt, Roze Ventieldopje snel
opgericht wordt en uitgroeit tot een mooi en succesvol bedrijf.
Rotterdam – 27-06-18
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Inleiding
Aanleiding
Op een vrijdagavond reed de heer Grol samen met zijn vader over de snelweg. Alles ging goed totdat
de auto opeens naar links en rechts begon te trekken. Bij nader onderzoek bleek de oorzaak hiervan
een te lage bandenspanning te zijn. Toen de autobanden weer op spanning waren, kwamen de heer
Grol en zijn vader er achter dat ze opeens grotere afstanden af konden leggen op een volle tank. Het
was op dit moment dat de heer Grol een idee kreeg voor het oprichten van een bedrijf. Door het op
spanning brengen van autobanden in Nederland zou hij de verkeersveiligheid kunnen verbeteren,
bandenslijtage verminderen en het brandstofverbruik kunnen verlagen. Dit zou niet alleen leiden tot
kostenbesparingen, maar ook grote milieuwinst door een verlaagde CO2-uitstoot. De heer Grol zag
de mogelijkheden en het idee voor zijn bedrijf was geboren. Het idee voor Roze Ventieldopje.
Een korte omschrijving van Roze Ventieldopje is als volgt. Het idee is om in steden straten door te
gaan en de banden van elke bij Roze Ventieldopje aangesloten auto op spanning te brengen.
Hiernaast kunnen ook bedrijven zich aanmelden bij Roze Ventieldopje. In dat geval worden de
banden van alle auto’s in hun wagenpark op spanning gebracht. Het op spanning brengen van
autobanden zal gebeuren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt enerzijds de
arbeidskosten laag en anderzijds creëert Roze Ventieldopje op deze manier maatschappelijk
rendement. Het bedrijf helpt immers op deze manier mensen die normaal moeizaam aan het werk
komen aan de slag. Roze Ventieldopje zal deze mensen daarentegen niet zelf in dienst nemen, deze
zullen bij verschillende sociale werkbedrijven ingehuurd worden.
Het idee voor het bedrijf was er, maar de heer Grol had geen inzicht in de omgevingsfactoren die
van toepassing kunnen zijn op Roze Ventieldopje. Evenmin had hij inzicht in de financiële
haalbaarheid van deze onderneming. Zonder financiële prognoses en inzicht in de
omgevingsfactoren was het niet mogelijk voor de heer Grol om te weten of zijn idee haalbaar was,
laat staan dat hij financiering zou kunnen krijgen zonder een concreet plan.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht creëren voor de heer Grol in zowel de verschillende
omgevingsfactoren die Roze Ventieldopje kunnen beïnvloeden als de financiële haalbaarheid van het
bedrijf. De analyses in het theoretisch kader geven inzicht in de verschillende omgevingsfactoren en
partijen die Roze Ventieldopje kunnen beïnvloeden. Vervolgens wordt in de financiële prognose een
breed scala aan variabelen gegeven op basis waarvan verschillende financiële scenario’s uitgewerkt
kunnen worden. De omgevingsanalyses moeten de heer Grol het vereiste inzicht geven in de
omgeving van Roze Ventieldopje terwijl het financiële model gebruikt kan worden om te beoordelen
of Roze Ventieldopje financieel haalbaar is. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek moet hij
kunnen beoordelen of het wenselijk is om Roze Ventieldopje op te richten. Indien hij ervoor kiest om
Roze Ventieldopje op te richten kan hij de omgevingsanalyses en het financiële model ook gebruiken
om een goede strategie op te stellen en ervoor te zorgen dat Roze Ventieldopje een succes wordt.
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Vraagstelling
Op basis van de omschreven situatie in ‘Aanleiding’ en ‘Doelstelling’ kan de volgende hoofdvraag
opgesteld worden:
Hoofdvraag:
Welke omgevingsfactoren zijn van invloed op Roze Ventieldopje, wat is hun invloed en in welke mate
is deze onderneming haalbaar in het opgegeven financiële scenario?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden dienen eerst de volgende deelvragen beantwoord te worden:
Deelvraag 1:
Welke macro-omgevingsfactoren kunnen invloed uitoefenen op Roze Ventieldopje en wat is de
omvang van hun invloed?
Deelvraag 2:
Welke meso-omgevingsfactoren kunnen invloed uitoefenen op Roze Ventieldopje en wat is de
omvang van hun invloed?
Deelvraag 3:
Wat is het businessmodel van Roze Ventieldopje eruit?
Deelvraag 4:
Hoe ziet het financiële model van Roze Ventieldopje eruit en wat is de uitkomst van dit model in het
opgegeven scenario?
Aan de hand van de eerste twee deelvragen kan een helder beeld geschetst worden van de
omgeving waarin Roze Ventieldopje actief gaat zijn en welke ontwikkelingen er in de toekomst
kunnen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op Roze Ventieldopje. Zodra de omgeving duidelijk
in kaart is gebracht, kan op basis hiervan het businessmodel opgesteld worden. Dit model is
vervolgens de rode draad voor het opstellen van het financiële model. Zodra dit allemaal opgesteld
is, kan ten slotte een oordeel worden gevormd over de haalbaarheid van Roze Ventieldopje.

Afbakening
Voor het uitvoeren van de macro-omgevingsanalyses wordt enkel een DESTEP-analyse uitgevoerd.
Voor het uitvoeren van de meso-omgevingsanalyse wordt enkel het vijfkrachtenmodel van Porter
gebruikt. Het financiële model zal slechts een periode van vijf jaar omvatten. Voor het beoordelen
van de haalbaarheid wordt voornamelijk het resultaat na belasting gebruikt. De resultaten uit de
omgevingsanalyse zullen voor deze beoordeling enkel een ondersteunende rol hebben.

Beschrijving onderzoeksmethode
Deelvraag Onderzoeksmethode
1.
Voor het bedenken van de factoren van verschillende DESTEPonderdelen die invloed kunnen uitoefenen op Roze Ventieldopje
zijn verschillende boeken en websites met betrekking tot DESTEP
geraadpleegd. Hierna is ook nog overlegd met meneer Houben en
de heer Grol voor nieuwe inzichten.
Zodra duidelijk was welke factoren van een DESTEP-onderdeel van
invloed konden zijn op Roze Ventieldopje werd uitgebreid
onlineonderzoek gedaan naar deze factoren.
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Bronnen
Boeken: strategisch management in
het MKB en Value Maps.
Verscheidene internetbronnen als de
site van het CBS, CPB en het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

2.

3.

4.

Ten slotte is de informatie die uit dit onderzoek kwam gebruikt om
een inschatting te maken van de effecten van deze factoren, de
omvang van de effecten die ze kunnen hebben en de kansen of
bedreigingen die hieruit voortkomen.
Om het vijfkrachtenmodel van Porter in te kunnen vullen moest
eerst duidelijk zijn welke spelers er actief zijn in elk van de vijf
velden. Dit is uitgezocht door middel van interviews met de heer
Grol en meneer Houben en het raadplegen van verschillende
boeken en websites met informatie over het vijfkrachtenmodel van
Porter.
Zodra duidelijk was wie de afnemers, substituten en andere spelers
waren, is onlineonderzoek gedaan naar deze partijen. Hier werd
onder andere aandacht besteedt aan de omvang van deze spelers,
de gebieden waarop ze afwijken en overeenkomen met elkaar en
Roze Ventieldopje en hoe afhankelijk Roze Ventieldopje van deze
spelers is.
Ten slotte is al deze informatie gebruikt om een inschatting te
maken van de concurrentiekracht van deze partijen.
Voordat het businessmodel opgesteld kon worden, werd eerst
online gezocht naar een format dat past bij de bedrijfsvoering van
Roze Ventieldopje. Zodra dit was gevonden werd in overleg met de
heer Grol een eerste invulling gemaakt van de verschillende
onderdelen van dit format.
Op basis van de gesprekken met de heer Grol, ondersteund met
onlineonderzoek, werd vervolgens het concept businessmodel
opgesteld. Dit businessmodel werd opnieuw doorgenomen met de
heer Grol en met behulp van zijn feedback werd uiteindelijk het
definitieve businessmodel van Roze Ventieldopje opgesteld.
Het financiële model zelf is opgesteld door eerst een inventarisatie
te maken van de verschillende sheets die er op zijn minst in moeten
zitten. Dit is onder andere gedaan op basis van het businessmodel
en een financieel plan dat in de het eerste jaar van het hbo was
opgesteld.
Vervolgens is, met behulp van Excelhandleidingen, sheet voor sheet
een model opgesteld. Elke sheet hiervan werd voorgelegd aan de
heer Grol zodat hij hier feedback op kon geven en het aan kon
geven als hij variabelen mistte. Uiteindelijk is meneer Houben ook
gevraagd om feedback te geven of hij nog iets anders in het model
zou willen zien.
De variabelen die uiteindelijk in het model zijn ingevuld voor het
huidige scenario zijn gebaseerd op de prijzen van webwinkels,
prijsvergelijksites en de best mogelijke inschatting van de heer Grol
en mijzelf.

Boeken: strategisch management in
het MKB en Value Maps.
Verscheidene internetbronnen zoals
de site van het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid en de sites van
verschillende organisaties die zich in
de branche bevinden.

Voornamelijk de heer Grol en enkele
sites voor onderbouwende gegevens,
zoals die van de ANWB en Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid.

Verschillende sites voor
prijsinschattingen maar voornamelijk
de heer Grol. Daarnaast ook sites die
Excelhulp boden.

Leeswijzer
1.1 DESTEP: in dit hoofdstuk wordt een DESTEP-analyse uitgevoerd waarin de verschillende
macro-omgevingsfactoren die invloed hebben of van invloed kunnen zijn op Roze
Ventieldopje uiteen worden gezet. Bij elk onderdeel van de DESTEP-analyse worden
meerdere factoren benoemd en uitgebreid besproken om zo een goed inzicht te verkrijgen
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in de impact van deze factoren op Roze Ventieldopje. Ten slotte wordt er een samenvattend
schema gegeven waarin alle kansen en bedreigingen opgesomd worden.
1.2 Vijfkrachten van Porter: in dit hoofdstuk wordt de bedrijfstak geanalyseerd door middel van
het vijfkrachtenmodel van Porter. Dit wordt gedaan door elke kracht uitgebreid te
analyseren om zo tot een conclusie te komen over de concurrentiekracht die deze factor
bezit. Ten slotte wordt er een samenvattend schema gegeven waarin alle krachten
opgesomd worden en er een conclusie wordt getrokken over hoe groot de
concurrentiekracht is.
1.3 Businessmodel canvas: in dit hoofdstuk wordt het businessmodel van Roze Ventieldopje
uitgebreid beschreven door middel van het Business Model Canvas. Elk onderdeel van dit
canvas wordt vervolgens toegelicht. Ten slotte zijn er in de bijlage nog Value Proposition
Canvasses opgenomen. Deze beschrijven per afnemersgroep op wat voor manier Roze
Ventieldopje voor hen waarde creëert.
2. Financiële model: dit laatste onderdeel betreft een Excelmodel. Hierin zijn alle verschillende
opbrengsten, kosten, ratio’s en overige variabelen opgenomen. Aan de hand van de
ingevulde variabelen en het scenario dat hieruit voortvloeit kan een oordeel worden
gegeven over de verwachte financiële haalbaarheid van Roze Ventieldopje. Voor een
toelichting op de werking en opbouw van dit model wordt verwezen naar de handleiding in
bijlage B.
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1. Theoretisch kader
1.1 DESTEP
In dit hoofdstuk zal de DESTEP-analyse uitgevoerd worden voor Roze Ventieldopje. DESTEP is een
acroniem voor demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.
Dit zijn zes verschillende macrofactoren die de omgeving waarin een onderneming opereert kunnen
beïnvloeden. Het doel van de DESTEP-analyse is inzicht verkrijgen in deze factoren en welke invloed
ze nu of in de toekomst kunnen hebben op Roze Ventieldopje. Dit wordt gedaan door eerst de
trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren op deze gebieden te bestuderen. Vervolgens
worden verwachtingen opgebouwd voor hoe deze trends zich in de toekomst zullen ontwikkelen.
Ten slotte worden uit deze trends en ontwikkelingen effecten afgeleid die zullen leiden tot kansen
en bedreigingen voor Roze Ventieldopje. Het gaat hier bijvoorbeeld om factoren die het gedrag van
afnemers zo beïnvloeden dat zij meer of minder gebruik zullen maken van de diensten van Roze
Ventieldopje. Dit zal voor elk van de zes omgevingsfactoren gebeuren in dit hoofdstuk.

1.1.1 Demografisch
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in 2017 het rapport ‘Nederlanders en hun auto’
(CBS, 2017). Uit dit rapport komen de volgende gegevens over autobezit, bevolkingsontwikkeling en
leeftijdsopbouw, samengevat in tabel 1. Het betreft steeds de situatie per 1 januari van het
desbetreffende jaar. Daarnaast heeft het CBS ook gegevens over autogebruik, uitgesplitst naar
personenauto’s op naam van particulieren en personenauto’s op naam van bedrijven. Deze staan in
tabel 2. Wel moet opgemerkt worden dat de cijfers uit deze tabellen niet volledig met elkaar
overeenkomen. Zo is het totaalaantal personenauto’s op naam van particulieren in tabel 2 7,9
miljoen terwijl dit 7,2 miljoen is in tabel 1. Bij verschillen tussen de tabellen wordt uitgegaan van de
gegevens uit tabel 2. Hiervoor is gekozen omdat de gegevens van tabel 2 overeenkomen met de
gevonden data in andere bronnen.
De Nederlandse bevolking telde begin 2016 13,6 miljoen inwoners boven de 18, 6,4% meer dan in
2006. Dit is gepaard gegaan met een groei van het totaalaantal personenauto’s van 8 miljoen naar 9
miljoen, een stijging van 12,5%. Ook steeg in dezelfde periode het totale aantal kilometers van
personenauto’s met 8,4% van 109,3 miljoen naar 118,5 miljoen. Het gemiddelde aantal kilometers
per jaar per inwoner is in deze periode daarentegen gedaald met 0,14%. Er zijn bovendien grote
verschillen te zien, tussen personenauto’s op naam van particulieren en bedrijven enerzijds en bij de
particulieren op basis van leeftijd anderzijds.

18 tot 30
jaar
Bevolking
2006
2016
Relatieve ontwikkeling
Kilometer per inwoner
2006
2016
Relatieve ontwikkeling
Kilometers (x miljoen)

30 tot 50
jaar

50 tot 65
jaar

65 tot 75
jaar

75 jaar
en ouder

Totaal 18
jaar en
ouder

2.350.488 4.966.074 3.105.432 1.275.210 1.055.249 12.752.453
2.538.866 4.433.480 3.504.885 1.776.215 1.309.093 13.562.539
8%
-10,7%
12,9%
39,3%
24,1%
6,4%
4.705
4.171
-11,30%

8.318
8.235
-1,00%

7.970
8.435
5,80%

12

5.000
5.990
19,80%

1.961
2.730
39,20%

6.710
6.700
-0,10%

2006
2016
Relatieve ontwikkeling
Personenauto’s
2006
2016
Relatieve ontwikkeling
Personenauto’s per
1000 inwoners
2006
2016
Relatieve ontwikkeling

11.059
10.590
-4,20%

41.309
36.509
-11,60%

24.750
29.564
19,50%

724.195
720.455
-0,5%

2.822.895 1.801.158 632.916
320.012
2.588.197 2.270.918 1.066.283 541.604
-8,3%
26,1%
68,5%
69,2%

6.301.176
7.187.457
14,1%

308
284
-7,80%

568
584
2,80%

494
530
7,30%

580
648
11,70%

6.376
10.639
66,90%

496
600
21,00%

2.070
3.574
72,70%

303
414
36,60%

85.564
90.876
6,20%

Tabel 1: autokenmerken naar leeftijd
Aangepast van “Maatwerktabel personenautobezit en gebruik naar leeftijd” door het CBS, gebruikt in het rapport
Nederlanders en hun auto, 2017.

Als wordt gekeken naar personenauto’s op naam van particulieren (hieronder vallen auto’s op naam
van een natuurlijk persoon, eenmanszaak en vof) uitgesplitst naar leeftijd, dan vallen een aantal
trends op. Zo is de omvang van de groep 18 tot 30 jaar met 8% toegenomen terwijl het aantal
personenauto’s hier met 0,5% afnam en het gemiddelde aantal kilometers in deze groep met 11,3%
daalde. Dit is nu de groep met de laagste concentratie auto’s en, op vijfenzeventigplussers na, rijden
ze gemiddeld ook het minste aantal kilometers.
30 tot 50 jaar was in 2006 nog de groep met op elk gebied de hoogste cijfers. Deze groep is echter
met ruim 10% in omvang gekrompen waardoor ook het aantal auto’s en kilometers is afgenomen.
Het is daarentegen nog steeds de grootste groep met de meeste auto’s en kilometers. Wel is de
groep 50 tot 65 jaar deze groep voorbijgegaan wat betreft het gemiddeld aantal kilometer per
inwoner. Deze twee groepen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 68% van alle personenauto’s op
naam van particulieren en 73% van de kilometers die hiermee gereden worden. Alhoewel allebei
deze percentages tien jaar eerder 5% hoger waren blijven deze twee groepen de meest intensieve
autogebruikers.
De groepen die het hardst zijn gegroeid zijn de groepen 65 tot 75 jaar en 75 jaar en ouder. Allebei
deze groepen zijn absoluut en relatief gezien op elk gebied enorm gegroeid. De groep 65 tot 75 jaar
omvat nu zelfs meer auto’s in totaal dan 18 tot 30 jaar en ze rijden hier, zowel in totaal als per
inwoner meer kilometers mee dan de jongste groep. Ondanks deze groei blijven ze, zeker in
vergelijking met 30 tot 65 jaar, wel klein. De groep 75 jaar en ouder mag dan wel een enorme
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Figuur 1: kilometers per jaar naar leeftijd.
Aangepast van “Maatwerktabel personenautobezit en gebruik naar
leeftijd” door het CBS, gebruikt in het rapport Nederlanders en hun auto,
2017.
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Figuur 2: personenautobezit naar leeftijd.
Aangepast van “Maatwerktabel personenautobezit en gebruik naar
leeftijd” door het CBS, gebruikt in het rapport Nederlanders en hun
auto, 2017.

relatieve groei doorgemaakt hebben, dit blijft toch op bijna elk gebied de kleinste en daarom minst
interessante groep.
Uit deze gegevens valt af te leiden dat de meest interessante leeftijdsgroep voor Roze Ventieldopje
de groep van 30 tot 65 jaar is. Zij hebben zowel per persoon als in totaal de meeste auto’s en de
meeste afgelegde kilometers. Hier kan dan ook het hoogste economische en ecologische voordeel
behaald worden door de banden op spanning te houden.
De gegevens hiervoor betroffen enkel personenauto’s op naam van particulieren, uitgesplitst naar
leeftijd. Leeftijd maakt echter niets uit bij bedrijven. Als een bedrijf eenmaal klant is, worden de
autobanden van alle werknemers op spanning gebracht, ongeacht of de eigenaar 20 of 60 is. Op de
site van het CBS zijn ook gegevens te vinden over personenauto’s op naam van bedrijven (CBS,
2017). Hier zijn, net zoals bij de leeftijdsgroepen, ook grote verschillen zichtbaar zoals samengevat in
tabel 2.
Totaal kilometers (x miljoen)

2006

2016

Relatief

Op naam particulier
Op naam bedrijf
Gemiddeld aantal kilometers per voertuig
Op naam particulier
Op naam bedrijf
Nederlandse personenauto’s in gebruik
Op naam particulier
Op naam bedrijf

86.090
23.256

93.150
25.350

8,2%
9%

10.698
22.253

10.154
20.727

-5,1%
-6,9%

7.050.404
915.624

7.911.588
1.054.803

12,2%
15,2%

Tabel 2: autokenmerken naar personenautobezit
Aangepast van “Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied” door het CBS, 2018.
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80428NED&D1=4,7,9&D2=a&D3=0&D4=0&D5=16,l&HDR=T,G
1&STB=G2,G3,G4&VW=T

Er zijn geen grote verschillen in de ontwikkeling van het autogebruik door particulieren en bedrijven,
deze stijgen of dalen de afgelopen tien jaar ongeveer even hard. Er zijn daarentegen wel grote
verschillen indien naar de absolute waarden wordt gekeken. Alhoewel particulieren een veel groter
deel van de personenauto’s bezitten en hierdoor in totaal ook meer kilometers rijden, wordt met
een personenauto op naam van een bedrijf gemiddeld twee keer zoveel kilometers gereden. Ook al
is deze laatste groep kleiner qua omvang, per voertuig worden hier veel meer kilometers gemaakt.
Hierdoor kan een veel hoger economisch en ecologisch rendement behaald worden dan bij
particulieren door het op spanning brengen van de autobanden. Dit maakt zakelijke rijders en
zakelijke voertuigen dan ook de meest interessante doelgroep.
Een ander interessant demografisch verband is dat tussen de mate van urbanisatie en autobezit. Op
basis van het rapport Mobiliteitsbeeld 2017 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2017)
heeft bijna 50% van de huishoudens in de zeer sterk verstedelijkte gebieden geen auto. Op het
platteland is dit percentage veel lager met slechts 5%. Dit maakt het platteland interessanter voor
Roze Ventieldopje vanwege de hogere concentratie van auto’s per huishouden. Per huishouden kan
namelijk een hoger rendement behaald worden.
Naast het aantal personenauto’s per huishouden is het ook belangrijk om te kijken naar de
hoeveelheid personenauto’s per vierkante kilometer. In tabel 3 worden de gegevens over particulier
personenautobezit van vier kleine, vier middelgrote en de vier grote gemeenten in de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht naast elkaar gezet (CBS, 2016). Hieruit blijkt inderdaad dat
de hoeveelheid personenauto’s per huishouden in de plattelandsgemeenten veel hoger is dan in de
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steden. Daarentegen wordt ook duidelijk dat de concentratie personenauto’s per vierkante
kilometer in de middelgrote en grote steden vele malen hoger is dan in diezelfde kleine gemeenten.
De enige uitzondering is de gemeente Alphen aan den Rijn omdat deze gemeente, net zoals de vier
kleine gemeenten, een groot onbebouwd gebied heeft. Hierdoor is het aantal personenauto’s naar
oppervlakte relatief laag.

Bodegraven-Reeuwijk
Krimpenerwaard
Oudewater
Waddinxveen
Alphen aan den Rijn
Gouda
Nieuwegein
Zoetermeer
Amsterdam
's-Gravenhage
Rotterdam
Utrecht

Personenauto's
particulieren naar
oppervlakte
194
162
115
409
368
1485
1.119
1.520
1.232
1.955
908
1.053

Personenauto's
particulieren per
huishouden
1,1
1,1
1,1
1
1,0
0,8
0,9
1,0
0,4
0,6
0,6
0,6

Personenauto's
particulieren
totaal
14.695
24.170
4.490
11.435
46.515
24.975
26.370
52.465
203.670
161.665
195.695
99.150

Tabel 3: autokenmerken naar gemeente
Afgeleid van “Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2016” door het CBS, 2016
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83603NED&D1=4,710&D2=496,848,2607,5860,5943,8675,10608,11831,12590,14412,15403,16542&HDR=T&STB=G1&VW=T

Ook al is het autobezit per huishouden in steden lager dan op het platteland, door de enorme
concentratie van mensen en personenauto’s in de steden kunnen hier alsnog veel meer mensen
eenvoudiger bereikt worden.
Roze Ventieldopje zal beginnen in Gouda en daarna uitbreiden naar Rotterdam en andere
(middel)grote steden en gemeenten. Zoals blijkt uit tabel 3 zijn deze gemeenten ideaal voor Roze
Ventieldopje. Op slechts een paar vierkante kilometer kunnen al duizenden auto’s bereikt worden en
kan zo een bijzonder hoog economisch en ecologisch rendement behaald worden.
Ook met het oog op de nabije toekomst zijn de middelgrote en grote gemeenten erg interessant
voor Roze Ventieldopje. Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving verwachten namelijk op
basis van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 (CBS & PBL, 2016) een
bevolkingsgroei van 1.000.000 inwoners tussen 2017 en 2030. 75% van deze bevolkingsgroei komt
voor de rekening van de middelgrote en grote gemeenten. Dit terwijl In de meeste kleine
gemeenten de bevolking zal krimpen. Ook zal de bevolking verder vergrijzen, alhoewel de vergrijzing
op het platteland sterker zal zijn dan in de steden. Deze twee ontwikkelingen maken op de
middellange termijn de middelgrote en grote steden nog interessanter voor Roze Ventieldopje in
vergelijking met het platteland.
Afgaand op deze twee ontwikkelingen zal het relatieve aandeel van de bevolking dat een auto heeft
naar verwachting wel kleiner worden. Huishoudens in steden hebben immers minder auto’s dan op
het platteland. Doordat de bevolkingsgroei voornamelijk in de steden zal plaatsvinden terwijl veel
plattelandsgemeenten zullen krimpen, zal het relatieve aantal personen met een auto ook dalen.
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Ook zal door de vergrijzing het autogebruik per inwoner verder dalen. Ouderen gebruiken de auto
immers minder (intensief) wat ook een lagere behoefte aan het op spanning brengen van
autobanden betekent. Dit kan echter enigszins opgevangen worden als het autogebruik van
vijfenzestigplussers verder blijft toenemen, net zoals het de afgelopen tien jaar heeft gedaan.
Hierdoor kunnen zij een interessantere doelgroep worden. Ook kan bij deze groep extra
toegevoegde waarde behaald worden doordat zij, door hun beperkte vitaliteit, meer moeite kunnen
hebben met het zelfstandig op spanning brengen van hun autobanden.
Er moet wel een kanttekening gemaakt worden bij deze twee ontwikkelingen. Het gaat hier om een
relatieve afname van het aantal mensen met een personenauto in Nederland. Door de
bevolkingsgroei in dezelfde periode zal het absolute aantal personenauto’s waarschijnlijk niet veel
dalen of zelfs stijgen.
Samenvattend zijn de middelgrote en grote steden voor Roze Ventieldopje de meest interessante
gebieden door de hoge concentratie personenauto’s per vierkante kilometer. Indien het klantprofiel
wordt bekeken vanuit de leeftijdsopbouw heeft de groep 30 tot 65 jaar de meeste potentie vanwege
het hoge aantal kilometers dat zij rijden en de grote hoeveelheid personenauto’s die zij bezitten. De
vergrijzing vormt een bedreiging voor Roze Ventieldopje doordat ouderen relatief minder
gebruikmaken van de auto. Het autogebruik van ouderen is de afgelopen tien jaar echter flink
toegenomen. Als deze groei doorzet, kan dit het negatieve effect van de vergrijzing drukken. Ook is
de vergrijzing minder sterk in de grote steden waardoor het effect hiervan nog kleiner zal zijn op
Roze Ventieldopje. Ten slotte wordt duidelijk dat personenauto’s op naam van bedrijven een stuk
interessanter zijn voor Roze Ventieldopje dan personenauto’s op naam van particulieren. Roze
Ventieldopje kan bij deze eerste groep van veel meer toegevoegde waarde zijn doordat met deze
auto’s per auto de meeste kilometers worden gemaakt en dus ook de meeste brandstofkosten en
CO2-uitstoot.

1.1.2 Economisch
Op economisch gebied bevindt Nederland zich nu in een fase van hoogconjunctuur. Zowel het
consumenten- als het producentenvertrouwen is bijzonder hoog. Het aantal faillissementen was in
2017 met 3.290 het laagste aantal sinds 2000 en het aantal werklozen is voor het eerst sinds 2009
onder de 400.000. De conjunctuurklokindicator van het CBS staat ongekend hoog, wat betekent dat
we nu middenin een periode van hoogconjunctuur zitten (CBS, 2018). Alle indicatoren wijzen erop
dat de Nederlandse economie in de aankomende jaren op volle toeren zal draaien. Deze specifieke
ontwikkelingen zullen van belang zijn voor Roze Ventieldopje.
Ten eerste zal dit naar verwachting leiden tot een toename van het aantal verkochte
personenauto’s. In 2017 lag elke maand het aantal nieuw verkochte auto’s hoger dan in dezelfde
maand in 2016 en steeg het totaal aan nieuw verkochte personenauto’s van 385.000 naar 418.000
(Autoweek, 2018). In januari 2018 is ook weer een stijging te zien in de verkopen ten opzichte van
januari 2017 dus deze trend zal zich waarschijnlijk voort blijven zetten. Ook nam het aantal
leaseauto’s in Nederland in 2017 toe naar 860.000, een nieuw record (Financieel Management,
2018). Meer auto’s op de weg betekent meer banden om op spanning te houden en zorgt dus voor
een kans voor Roze Ventieldopje. Wel moet er aan gedacht worden dat het hier zowel gaat om een
toename van het aantal personenauto’s als vervanging van oude personenauto’s. Alhoewel het
eerste gegeven een kans is, kan vervanging door nieuwe auto’s een bedreiging zijn. Nieuwe auto’s
zijn zuiniger en steeds vaker (gedeeltelijk) elektrisch. Dit leidt ertoe dat het economisch rendement
dat Roze Ventieldopje biedt door vervanging van oude personenauto’s afneemt.
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Ten tweede daalt de werkloosheid zoals eerder gezegd. Dit zal leiden tot een toename van de totale
afgelegde afstand door Nederlanders. Een Nederlander boven de 12 jaar legt gemiddeld 10.950
kilometer per jaar af, alle mogelijke vervoersmiddelen gecombineerd. Hiervan is 3.963 werk
gerelateerd en wordt 2.858 kilometer met de auto afgelegd (CBS, 2017). Ruim 70% van het aantal
kilometers dat een Nederlander werk gerelateerd aflegt gebeurd dus met de auto. Meer werkenden
betekent dus meer werkgerelateerde kilometers en dus ook meer kilometers met de auto. Dit leidt
tot een toename van het totaalaantal afgelegde kilometers. Hoe meer kilometers iemand rijdt, hoe
hoger het rendement is dat behaald kan worden door de diensten van Roze Ventieldopje.
Een andere belangrijke economische factor zijn de brandstofprijzen. Deze beïnvloeden namelijk
zowel het autogebruik als het economisch rendement dat Roze Ventieldopje oplevert. De
brandstofprijzen waren, gecorrigeerd naar inflatie, in 2016 gemiddeld genomen op het laagste punt
in de afgelopen tien jaar (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2017). Wel is de prijs van benzine in
2017 met gemiddeld acht cent en die van diesel met gemiddeld negen cent toegenomen (CBS,
2018). De stijging van de brandstofprijzen over het afgelopen jaar kan een drukkend effect hebben
op het autogebruik. In het rapport van het KiM is daarentegen ook te lezen dat de
brandstofprijselasticiteit slechts -0,13 is voor de korte termijn en -0,18 op de lange termijn. Dit houdt
dus in dat voor elke 1% dat brandstof duurder wordt, het aantal afgelegde kilometers op de korte
termijn met 0,13% en op de lange termijn met 0,18% daalt. Het effect van de brandstofprijzen op
het autogebruik is dus beperkt.
Het is moeilijk om in te schatten wat de brandstofprijzen gaan doen in de nabije toekomst. Zo
schroeft de VS de olieproductie dit jaar op terwijl de OPEC de productie beperkt (Nu.nl, 2018).
Hierdoor neemt het aanbod enerzijds toe en anderzijds weer af. Ruwweg zal vraag en aanbod door
deze ontwikkelingen in 2018 in balans blijven. Het is echter de vraag of de OPEC ook na 2018 de
productie beperkt houdt. En aan de vraagkant neemt de vraag enerzijds toe doordat economieën
wereldwijd aantrekken. Anderzijds zal de vraag ook gaan afnemen door de vergroening van het
wagenpark en de afvlakkende economische groei in bijvoorbeeld China. Ook drukt de opkomst van
schalieolie de prijs. Al deze factoren gezamenlijk maken het zeer lastig om de prijsontwikkeling van
brandstof in te schatten.
Wel kunnen er verwachtingen worden opgebouwd voor de gevolgen van een stijgende of dalende
brandstofprijs voor Roze Ventieldopje. Door de zeer lage prijselasticiteit van brandstof is het
waarschijnlijk dat de afname van het autogebruik door stijgende brandstofprijzen beperkt zal zijn.
Een hogere brandstofprijs leidt daarentegen wel tot een hoger economisch rendement dat Roze
Ventieldopje aan zijn afnemers kan bieden. Door de hogere brandstofkosten zal de besparing door
het op spanning brengen van autobanden namelijk ook hoger zijn. Hoe meer waarde Roze
Ventieldopje kan bieden, hoe meer consumenten gebruik zullen willen maken van de diensten van
Roze Ventieldopje. Bij dalende brandstofkosten geldt natuurlijk exact het tegenovergestelde.
Enerzijds leidt het tot een lichte toename van het aantal kilometers waardoor Roze Ventieldopje
meer toegevoegde waarde kan bieden. Anderzijds verlaagt het de kosten per kilometer wat het
rendement dat Roze Ventieldopje biedt drukt. Hierom vormt een veranderende olieprijs zowel een
kans als een bedreiging voor Roze Ventieldopje.

1.1.3 Sociaal-cultureel
De belangrijkste sociale ontwikkeling met betrekking tot autogebruik is de deelauto.
Gespecialiseerde bedrijven of particulieren (peer-to-peer) bieden hierbij een auto te huur aan voor
korte tijd op lokaal niveau. Nederland telde in 2015 ongeveer 90.000 autodelers en 14.000

17

deelauto’s volgens het rapport ‘Mijn auto, jouw auto, onze auto’ (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeeld, 2015). Het aantal deelauto’s is in het voorjaar 2017 gestegen tot een nieuw
hoogtepunt met 30.697 (CROW-KpVV, 2017). Alhoewel er wel gegevens zijn over het aantal
deelauto’s in 2017 zijn deze er niet over het huidige aantal autodelers of hoeveel er wordt gereden
met deelauto’s. De groei van het aantal deelauto’s betreft vooral peer-to-peer deelauto’s die nu 86%
van de totale deelauto’s innemen. Het merendeel van de deelauto’s wordt in de vier grote steden
aangeboden. Desalniettemin worden ook op plattelandsgebieden steeds meer auto’s gedeeld,
voornamelijk door de opkomst van peer-to-peer verhuur.
Deelauto’s zorgen voor zowel bedreigingen als kansen voor Roze Ventieldopje. Volgens het
eerdergenoemde rapport van het KiM neemt het autobezit van autodelers met gemiddeld 30% af
ten opzichte van de situatie voordat ze gingen autodelen. Bovendien rijden autodelers gemiddeld
20% minder kilometers dan voordat ze gingen autodelen. Deze twee gegevens vormen allebei
bedreigingen voor Roze Ventieldopje. Minder auto’s betekent immers minder potentiële klanten.
Daarnaast betekent minder kilometers minder voordeel door het op spanning houden van banden
en dus minder reden om van de diensten van Roze Ventieldopje gebruik te maken.
Er ontstaan daarentegen ook kansen. Ten eerste vormen autodeelbedrijven en particuliere
autodelers een interessante doelgroep voor Roze Ventieldopje door hun grote wagenparken. Hier
moet wel bij gezegd worden dat de auto’s vaak op verschillende locaties staan en het dus relatief
lastig is om de banden in grote getalen op spanning te brengen. Desalniettemin kunnen via deze
bedrijven snel honderden tot duizenden auto’s in het klantenbestand van Roze Ventieldopje
opgenomen worden. Ook kunnen via de peer-to-peer autodeelplatformen als Snappcar veel
particulieren bereikt worden indien er een partnership of iets dergelijks wordt aangegaan.
Bovendien doen de meeste mensen autodelen vanuit milieubewuste of kostenbesparende
overwegingen. Roze Ventieldopje helpt zowel om de milieubelasting van autorijden te verlagen als
de brandstofkosten te drukken en sluit zo perfect aan op deze beweegredenen. Dit zorgt ervoor dat
autodelers eerder geneigd zijn om gebruik te maken van Roze Ventieldopje.
Ten tweede neemt dan wel het totaalaantal personenauto’s en het aantal kilometers per autodeler
af door deelauto’s, het aantal kilometers per auto zal bij auto’s die peer-to-peer worden gedeeld
juist toenemen. Particulieren zullen hun auto’s enkel delen als ze deze niet vaak gebruiken. Door hun
auto te delen zal het gebruik toenemen en worden particulieren die hun auto’s delen een
interessante doelgroep. Zij kunnen door het hogere aantal kilometers dat met hun auto’s gereden
worden immers meer ecologisch en economisch rendement behalen door de banden op spanning te
houden. Dit zorgt ervoor dat er een nieuwe interessante doelgroep ontstaat voor Roze Ventieldopje.
Overigens moeten er wel wat kanttekeningen worden gezet bij de impact van deelauto’s. Alhoewel
het een actueel onderwerp is waar bijvoorbeeld Volkswagen, Daimler en BMW flink in investeren
(Clercq, 2016), staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. Er zijn in Nederland slechts
ongeveer dertigduizend deelauto’s op een populatie van negen miljoen auto’s. Autodeelbedrijven
bestaan al twintig jaar in Nederland maar er is in al die tijd weinig groei geweest. De enige echte
groei in het aantal deelauto’s komt voort uit het peer-to-peer segment wat sinds een paar jaar in
opkomst is. Ondanks de harde groei van het aantal deelauto’s in dit segment omvat het nog steeds
maar zesentwintigduizend auto’s. 20% van de Nederlanders heeft wel interesse in autodelen volgens
het eerdergenoemde rapport van het KiM. Hier staat echter ook in beschreven dat er een zeer grote
kloof zit tussen houding en gedrag. Men mag dan wel een positieve houding hebben ten opzichte
van deelauto’s, dit wordt zelden omgezet in gedrag. Men zit vast in de gewoonte van een eigen auto
hebben en de status die dit geeft. Naast dit zijn er nog veel andere factoren waardoor het aantal

18

deelauto’s, ongeacht de interesse van veel Nederlanders voor het concept, nog niet groot is
geworden.
Een andere factor die de bedreiging van deelauto’s voor Roze Ventieldopje mitigeert is het verschil
in doelgroep. Zoals in hoofdstuk 1.1.1 Demografisch is beschreven, heeft de groep 30-65 jaar de
meest intensieve autogebruikers. Dit is dan ook de groep die waarschijnlijk het meeste gebruik zal
maken van Roze Ventieldopje. Het merendeel van de autodelers is daarentegen tussen de 18 en 40
jaar, een groep die behoort tot de minst intensieve autogebruikers. Ook gebruiken autodelers de
auto vooral voor bezoeken aan vrienden en familie, een dagje uit of het vervoer van spullen volgens
het KiM. Dit zijn voor het grootste deel geen mensen die regelmatig de auto zouden gebruiken en
zodoende als ze zelf een auto hadden ook niet snel gebruik zouden maken van de dienst van Roze
Ventieldopje. Het gaat om een autoluwe groep die, zelfs al zouden ze zelf een auto hebben, weinig
behoefte zouden hebben aan de diensten van Roze Ventieldopje. Ze zouden immers toch weinig
kilometers maken en dus weinig voordeel hebben uit het op spanning houden van hun autobanden.
Dit in tegenstelling tot mensen die de auto regelmatig gebruiken voor bijvoorbeeld werk in de
oudere leeftijdsgroepen.
Naast de deelauto is er een andere, zeer belangrijke sociale trend voor een sociaalecologisch
verantwoorde onderneming als Roze Ventieldopje, namelijk maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Sinds het begin van dit millennium is dit onderwerp steeds populairder geworden.
Waar bedrijven het eerst zagen als een handige marketingtool is het voor steeds meer bedrijven een
onderdeel van de alledaagse bedrijfsvoering geworden en een manier om zich te onderscheiden.
Voornamelijk de (middel)grote bedrijven worden steeds transparanter over hun impact op mens en
milieu via bijvoorbeeld integrated reporting. Bij integrated reporting laten bedrijven naast financiële
gegevens ook zien hoe het bedrijf op het gebied van personeel, maatschappij en milieu waarde
creëert. Steeds meer bedrijven passen IR toe, zo blijkt uit een onderzoek van Deloitte en MVO
Nederland (MVO Nederland, 2015). In de rapportage over 2016 bleken slechts drie van de
vijfentwintig AEX-bedrijven strikt financiële informatie te publiceren (Deloitte, 2016).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zal waarschijnlijk ook steeds belangrijker worden voor
bedrijven. Zo vindt 72% van de consumenten dat bedrijven een positieve bijdrage aan de
maatschappij moeten leveren. In 2013 lette 30% van de consumenten bij de aanschaf van diensten
en producten op duurzaamheid, in 2017 was dit gestegen tot 48%. 32% van de consumenten geeft
daarnaast aan meer te willen betalen voor duurzame producten, drie procent meer dan een jaar
eerder. Dit blijkt allemaal uit ‘Dossier Duurzaam 2017’ (Gfk & b-open, 2017).
Duurzaamheid loont daarnaast ook nog eens, zoals blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen en MIcompany. Zij hebben aangetoond dat het aantal klanten dat na twee jaar nog
steeds afneemt van een bedrijf 7% hoger is bij bedrijven die, in de ogen van de consument,
maatschappelijk verantwoord ondernemen (Doorn, Onrust, Verhoef, & Bügel, 2017). Bij alle door
hen onderzochte bedrijven was er een indirecte positieve impact op de loyaliteit van klanten.
Innovatieve bedrijven en bedrijven met een relatief lage naamsbekendheid profiteren daarnaast het
meest van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dit is een zeer positieve ontwikkeling voor Roze Ventieldopje. Dankzij de diensten van Roze
Ventieldopje kunnen bedrijven namelijk zowel een ecologische als een sociale impact maken en dus
op twee fronten maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven doen aan mvo
en de verwachting is dat de groei door zal zetten. Hoe meer bedrijven sociaalecologisch bewustzijn
krijgen en verantwoord willen gaan ondernemen, hoe meer bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in
de diensten van Roze Ventieldopje.

19

Samenvattend is de huidige impact van deelauto’s op Roze Ventieldopje klein en deze zal
waarschijnlijk in de nabije toekomst ook klein blijven. De deelautomarkt groeit niet hard en de
meeste gebruikers van deelauto’s zijn überhaupt geen interessante doelgroep voor Roze
Ventieldopje. Wel ontstaan er kansen doordat via deelautobedrijven eenvoudig veel auto’s bereikt
kunnen worden. Ditzelfde geldt voor het bereiken van particulieren die hun auto delen, ook zij
kunnen een interessante doelgroep gaan vormen voor Roze Ventieldopje.
De trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt hiernaast veel kansen voor Roze
Ventieldopje. Steeds meer bedrijven proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Doordat de diensten van Roze Ventieldopje zowel ecologisch als sociaal rendement opleveren kan
Roze Ventieldopje organisaties op twee gebieden helpen met het halen van hun mvo-doelen. Dit
maakt Roze Ventieldopje een aantrekkelijke partner voor deze bedrijven.

1.1.4 Technologisch
Op technologisch gebied is de belangrijkste ontwikkeling die van de elektrische auto. Deze auto’s
hebben een veel lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is elektriciteit ook een veel goedkopere brandstof
dan gewone benzine of diesel. Hierdoor wordt een lager ecologisch en economisch rendement
behaald door het op spanning houden van banden van elektrische auto’s ten opzichte van benzineof dieselauto’s. Meer elektrische auto’s kan dus leiden tot een afname van de vraag naar de diensten
van Roze Ventieldopje.
Op 1 januari 2017 waren er in Nederland bijna een kwart miljoen (gedeeltelijke) elektrische auto’s.
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2017). Hiervan hadden er bijna honderdtienduizend een
stekker, de plug-in hybriden en volledig elektrische auto’s. Slechts veertienduizend waren echter
volledig elektrisch. Opvallend zijn de grote verschillen tussen particulieren en bedrijven. Alhoewel
personenauto’s op naam van bedrijven slechts iets meer dan 10% omvatten van alle personenauto’s
in Nederland zijn ze verantwoordelijk voor ruim de helft van alle (gedeeltelijk) elektrische voertuigen
(CBS, 2017). Dit maakt de dreiging van elektrische auto’s nog groter aangezien op dit moment het
meeste rendement gehaald kan worden bij personenauto’s op naam van bedrijven. Als het
wagenpark van bedrijven volledig elektrisch wordt valt een zeer interessante afnemer weg. Op dit
moment zijn elektrische voertuigen desalniettemin een fractie van de bijna negen miljoen
personenauto’s in Nederland. Wel maakten volledig elektrische auto’s volgens het KiM in 2016 voor
het eerst 1% uit van de totale nieuw verkochte auto’s.
Totaal
Totaal
Volledig elektrisch
(FEV)
Hybride (HEV)
Plug-in hybride (PHEV)

Op naam bedrijf

245.400
13.700

Op naam
particulieren
108.900
3.200

136.000
95.750

93.100
12.600

42.900
83.100

Tabel 3: elektrische personenauto's naar eigendom
Afgeleid van “Maatwerktabel elektrische voertuigen” door het CBS, 2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/21/toename-elektrische-auto-s-zet-door
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136.550
10.500

De groei van het marktaandeel van (volledig) elektrische auto’s zal echter in het aankomende
decennia in een stroomversnelling terechtkomen. Volgens het rapport ‘Breakthrough of electric
vehicle threatens European car industry’ (ING Economics Department, 2017) zullen in 2035 alleen
nog maar elektrische auto’s worden verkocht. Het kabinet heeft in het regeerakkoord gezet dat het
streven is dat in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht (Regeerakkoord 20172021, 2017). Door onder andere fiscale voordelen moet dit bereikt worden. Het Sparkcity model,
ontworpen door de TU Eindhoven, Nationaal Kennisplatform laadinfrastructuur en ElaadNL, schat
dat in 2030 door overheidsinspanningen en technologische ontwikkelingen 88% van de nieuw
verkochte auto’s elektrisch zijn (ElaadNL, 2017). Ook zullen er tegen die tijd drie miljoen elektrische
auto’s in Nederland rijden zoals weergegeven in figuur 1.
Alhoewel het bij elektrische
personenauto’s nog steeds
van belang zal zijn om de
banden op spanning te
houden om zuiniger en
veiliger te rijden, zal deze
ontwikkeling vooral als een
bedreiging beschouwd
worden voor de lange
termijn. Dit omdat vooral het
economisch maar ook het
ecologisch rendement van de
diensten van Roze
Ventieldopje bij elektrische
auto’s simpelweg veel lager
is.

Figuur 1: ontwikkeling marktaandeel elektrische voertuigen volgens Sparkcity model.
Overgenomen van “SparkCity prediction model: 3 million EV’s in the Netherlands by 2030”,
gevonden op Elaad.nl door TU Eindhoven, ElaadNL en Nationaal Kennisplatform
laadinfrastructuur. https://www.elaad.nl/news/sparkcity-prediction-model-3-million-evs-inthe-netherlands-by-2030/

Een andere technologische
ontwikkeling is die van sensorventieldoppen. Deze hangt sterk samen met de verplichting dat auto’s
over een Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) moeten beschikken zoals in hoofdstuk 1.1.6
Politiek verder toegelicht wordt. Sinds november 2014 moeten alle nieuw verkochte auto’s een
systeem bezitten dat de bandenspanning bijhoudt. Dit kan enerzijds met directe TPMS via dergelijke
sensorventieldoppen of anderzijds via het indirecte systeem dat de druk bijhoudt via het
anitblokkeersysteem (ABS) en anti slip regeling (ASR). Deze speciale ventieldoppen bevatten een
sensor die de bandenspanning per band bijhoudt. Alhoewel deze sensorventieldoppen en het
bijbehorende bandenspanningscontrolesysteem nu nog erg duur zijn, zullen deze naar alle
waarschijnlijkheid steeds goedkoper en nauwkeuriger worden. Door een dergelijk systeem kan de
bandenspanning veel beter worden gemonitord en kunnen banden worden opgepompt wanneer
nodig in plaats van in een vast tijdsbestek. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk om
ventieldoppen te ontwikkelingen die de gegevens over bandendruk direct doorgeven aan de
database van Roze Ventieldopje. Via sensorventieldoppen kan Roze Ventieldopje hierdoor in de
toekomst potentieel veel meer toegevoegde waarde creëeren.

21

1.1.5 Ecologisch
Op ecologisch gebied heeft Nederland de afgelopen jaren veel nationale en internationale afspraken
gemaakt over het inperken van klimaatverandering en het vergroenen en verduurzamen van onze
energievoorziening. Internationaal zijn er twee belangrijke verdragen gesloten.
Het eerste belangrijke akkoord waaraan Nederland deelnam was het Kyoto Protocol dat in 2005 in
werking trad. Volgens dit verdrag moest Nederland in de periode 2008-2012 de uitstoot van
broeikasgassen met 6 procent verminderen ten opzichte van 1990. Dit doel is mede dankzij het
inkopen van emissierechten uit het buitenland behaald (Planbureau voor de Leefomgeving, 2014).
Na het behalen van het Kyoto Protocol is besloten om het te verlengen tot en met 2020. Het doel is
om in 2020 16% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 2005 (Compendium voor de
Leefomgeving, 2016). Deze doelstelling zal hoogstwaarschijnlijk gehaald worden door de nietemissiehandelssectoren (Planbureau voor de Leefomgeving, 2017). Of de emissiehandelssectoren
deze doelstelling ook halen is onbekend. Onder emissiehandelssectoren vallen grote bedrijven,
voornamelijk de zware industrie.
Het tweede belangrijke akkoord is het in 2015 gesloten klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord is in
2017 geratificeerd door zowel de Eerste als Tweede Kamer en dient als opvolger van het Kyoto
Protocol. In dit akkoord is het doel opgenomen om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2
graden Celsius te houden met als streven om het tot maximaal 1,5 graden Celsius te laten komen. De
doelstelling van de EU is om de uitstoot in 2030 met minimaal 40% te verminderen ten opzichte van
1990 (Europa nu, 2015).
Naast deze internationale verdragen zijn er ook op nationaal gebied ontwikkelingen geweest op
ecologisch gebied. In 2013 sloegen werkgevers, werknemers, financiële instellingen, de overheid en
milieuorganisaties de handen ineen en sloten, onder leiding van de Sociaal Economische Raad het
Energieakkoord. Hierin werd onder andere afgesproken om jaarlijks 1,5% op het finale
energieverbruik te besparen en een toename van het aandeel hernieuwbare energie naar 14% van
de totale opgewekte energie in Nederland in 2020 (Sociaal Economische Raad, 2013).
In hetzelfde jaar dat het Energieakkoord werd gesloten spande Urgenda een rechtszaak aan tegen
de Staat op basis van nalatigheid naar haar burgers. Tegen alle verwachtingen in won Urgenda deze
zaak in 2015 (NOS, 2015). De rechtbank heeft in de uitspraak bepaald dat in Nederland de emissie
van broeikasgassen in 2020 minstens 25% lager moet zijn dan in 1990 (Planbureau voor de
Leefomgeving, 2017). De Staat is hiertegen in hoger beroep gegaan maar hier heeft de rechter nog
geen uitspraak over gedaan. In het vonnis was ook opgenomen dat de Staat moest beginnen met het
nemen van maatregelen om de reductie te behalen, ondanks het nog lopende hoger beroep.
In navolging van het succes van Urgenda spande Milieudefensie in 2016 een rechtszaak tegen de
Staat aan om betere luchtkwaliteit af te dwingen (Milieudefensie, 2016). Op verschillende plekken in
Nederland worden namelijk de Europese standaarden voor de luchtkwaliteit niet gehaald, laat staan
de strengere standaarden van de WHO. Dit komt vooral door de hoeveelheid stikstof en fijnstof in de
lucht. Volgens Milieudefensie wordt hierdoor het mensenrecht op gezondheid geschonden. In een
kort geding in 2017 stelde de rechter Milieudefensie in het gelijk en moest de staat snel met nieuwe
maatregelen komen tegen de luchtverontreiniging. De staat ging daarna direct over op uitvoering
van het vonnis maar ging wel in hoger beroep. Dit omdat het vonnis de Staat ook verbiedt om in de
toekomst maatregelen te nemen die mogelijk leiden tot overschrijding van de Europese standaarden
(NOS, 2017). De bodemprocedure over hetzelfde onderwerp verloor Milieudefensie echter eind
2017. Maar net zoals de Staat in beroep is tegen het kort geding, kondigde Milieudefensie aan in
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hoger beroep te gaan tegen de bodemprocedure (Milieudefensie, 2018). Allebei deze beroepen
lopen nog.
De meest opvallende ontwikkeling op ecologisch gebied daarentegen is de houding van het kabinet
Rutte III tegenover het milieu. Dit kabinet heeft namelijk het standpunt ingenomen dat een afname
van de uitstoot van broeikasgassen met 40% uit het Parijs akkoord in 2030 onvoldoende is. Het
streven van dit kabinet is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% lager te hebben dan in
1990 (Regeerakkoord 2017-2021, 2017). Op Europees niveau wil dit kabinet in 2030 zelfs een
reductie van 55%. Nationaal gezien wil het kabinet nog voor de zomer van 2018 een klimaatakkoord
sluiten. Dit zal onder leiding plaatsvinden van de Sociaal Economische Raad, net zoals bij het
Energieakkoord (Sociaal Economische Raad, 2018). Ook hier zullen werkgevers, werknemers,
milieuorganisaties en de overheid bij aanwezig zijn. Daarnaast wil minister Wiebes nog meer partijen
zoals de landbouw bij dit akkoord betrekken om een zo breed mogelijke draagvlak te vergaren
(Straver, 2018).
Voor Roze Ventieldopje komen hier een paar kansen uit voort. Vanuit het Energieakkoord en het
binnenkort af te sluiten klimaatakkoord zullen bedrijven maatregelen moeten nemen om hun eigen
uitstoot te verminderen. Roze Ventieldopje kan bedrijven hierbij helpen. Vooral bij bedrijven met
grote wagenparken kan Roze Ventieldopje een bijdrage leveren aan de CO2-besparing die
gerealiseerd moet worden vanuit deze akkoorden.
Wat hier nog meer aan bijdraagt is dat 1,5 van de 56 megaton CO2 die het kabinet in 2030 wil
besparen conform het regeerakkoord moet komen uit het transportdomein, onder andere door
zuinigere banden (Regeerakkoord 2017-2021, 2017). Alhoewel Roze Ventieldopje niet voorziet in
zuinigere banden, maakt het auto’s wel zuiniger door de banden op spanning te houden.
Ten slotte gaat de Staat volgens het regeerakkoord € 300 miljoen vrij maken om beleid, expertise en
proefprojecten voor CO2-reductie te realiseren. Doordat de staat dit geld beschikbaar stelt om de
ecologische doelen te behalen is er de mogelijkheid dat Roze Ventieldopje subsidie kan krijgen als
proefproject om CO2-reductie te realiseren, zij het vanuit de nationale of regionale overheid.
De ecologische ontwikkelingen leiden dus tot veel kansen voor Roze Ventieldopje. Het risico bestaat
echter dat andere initiatieven, gericht op het behalen van CO2-reductie zullen ontstaan en gaan
concurreren met Roze Ventieldopje. Hierdoor kan de kans op subsidie voor Roze Ventieldopje
afnemen doordat meer bedrijven een beroep zullen doen op deze subsidie. Ook kunnen deze andere
potentiele initiatieven bedrijven helpen in het behalen van hun CO2 doelstellingen waardoor zij
minder behoefte zullen hebben om met Roze Ventieldopje in zee te gaan.

1.1.6 Politiek
Op politiek gebied zijn er de afgelopen jaren twee ontwikkelingen geweest met betrekking tot
autobanden(spanning).
Ten eerste is er vanuit Europese regelgeving de eis dat alle nieuwe automodellen die vanaf 2012 op
de markt worden gebracht, alsmede alle nieuwe geregistreerde auto’s vanaf november 2014 over
een Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) moeten beschikken (Profile, 2014). TPMS is een
systeem dat, via sensoren in de banden of via het ABS en ASR, de bandenspanning in de gaten houdt
en een waarschuwing geeft als deze te hoog of laag wordt.
Ten tweede is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VACO, de
bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, en verschillende andere partners in 2015
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begonnen aan de campagne ‘Kies de beste band’ (Sociaal-Economische Raad, 2015). Deze campagne
heeft als doel onder consumenten het belang van kwalitatief goede banden alsmede het regelmatig
controleren van de staat en spanning van autobanden verhogen.
Allebei deze politieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer consumenten zich bewust worden van
het belang van het hebben van de juiste bandenspanning en hier ook vaker mee worden
geconfronteerd. Of het een kans of juist een bedreiging vormt voor Roze Ventieldopje hangt af van
wat consumenten doen met dit bewustzijn. Enerzijds bestaat er de kans dat men eerder gebruik gaat
maken van de diensten van Roze Ventieldopje omdat consumenten het belang van de juiste
bandenspanning in gaan zien. Anderzijds bestaat er de bedreiging dat consumenten door deze
bewustwording zelf hun banden op spanning gaan houden en daardoor de toegevoegde waarde van
Roze Ventieldopje afneemt.
Een andere politieke ontwikkeling is de wet ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ waar het
wetsvoorstel op 20 maart 2018 voor is ingediend bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel moet het
mogelijk maken dat bedrijven samenwerkingen aan kunnen gaan op het gebied van duurzaamheid.
Deze worden nu nog regelmatig geblokkeerd door de mededingenwet. Middels deze wet wil de
overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen nog een boost geven (Elshout, 2018). Alhoewel
deze wet niet direct invloed zal hebben op Roze Ventieldopje, zal het wel leiden tot meer
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame initiatieven. Dit kan leiden tot een kleine
kans doordat het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert en hierdoor meer bedrijven
mogelijk aan mvo gaan doen. Meer bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent immers ook meer potentiële afnemers voor Roze Ventieldopje. Desalniettemin zal dit punt
toch vooral gezien worden als een bedreiging. Deze nieuwe initiatieven kunnen bedrijven immers
helpen in het behalen van hun mvo-doelstellingen, net zoals de dienst van Roze Ventieldopje dus.
Hierdoor zullen bedrijven soms kiezen voor deze nieuwe initiatieven in plaats van de diensten van
Roze Ventieldopje.
De invoering van de Participatiewet in 2015 is een andere politieke ontwikkeling die van belang is
voor Roze Ventieldopje. Deze wet vervangt de Wet sociale werkvoorziening, Wet werk en bijstand
en het merendeel van de Wajong. Via de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, die voorheen onder deze drie wetten vielen, aan het werk helpen
(Quotumwet, 2015). De hoeveelheid banen die voor deze mensen gecreëerd moeten worden,
125.000 in 2026 in totaal waarvan 100.000 bij bedrijven en 25.000 bij de overheid, is vastgelegd in
de Wet banenafspraak (Rijksoverheid, 2018). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de Participatiewet en vrij in het invullen hiervan. Zo kunnen ze loonkostensubsidies
verstrekken, zelf deze mensen in dienst nemen, vindt er looncompensatie plaats bij ziekte, wordt er
subsidie voor het aanpassen van werkplekken verstrekt of kan er bemiddeling tussen werkgevers en
werkzoekenden aangeboden worden om zo een passende oplossing en baan te vinden
(Rijksoverheid, 2017).
Daarnaast is ook de Quotumwet gemaakt ter uitvoering van de Wet banenafspraak. Deze wet
bepaalt hoeveel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkgever in dienst moet
hebben op basis van verschillende factoren. Haalt een werkgever dit quotum niet, dan wordt een
boete van € 5.000 per onvervulde arbeidsplek opgelegd. Bedrijven hebben hun deel van de
doelstellingen tot nu toe gehaald en daarom wordt voor hun het quotum gedeactiveerd. Voor
overheidsinstanties is dit niet het geval en daarom is voor hun het quotum geactiveerd (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018). Overheidsinstellingen zullen dus beboet gaan worden
indien zij niet genoeg mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst gaan nemen.

24

Deze wet biedt kansen voor Roze Ventieldopje. De overheid haalt namelijk
hun doestellingen met betrekking tot de banenafspraak niet. Via de sociale
werkbedrijven van gemeenten kunnen zij echter werknemers detacheren
bij bijvoorbeeld Roze Ventieldopje en zo ondersteund worden in het halen
van hun doelstellingen.
Het behalen van de doelstellingen van de banenafspraak is daarentegen
niet het enige waar Roze Ventieldopje gemeenten bij kan helpen. Zoals in
hoofdstuk 1.1.5 Ecologisch is besproken, lopen er nu nog rechtszaken over
de luchtkwaliteit in Nederland. Alhoewel er op landelijk niveau hier vooral
over wordt geprocedeerd zijn de grote steden, en dan met name
Rotterdam, zeer actief bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit in de
steden. Dit omdat de luchtvervuiling hier vaak erg hoog is. Toenmalig
wethouder Mobiliteit en Duurzaamheid van Rotterdam, Pex Langenberg, zei
zelfs dat de rechterlijke uitspraak in het kort geding waarin Milieudefensie
gelijk kreeg voelde als een steun in de rug (Verlaan, 2017). Rotterdam,
Amsterdam en Utrecht hebben al een milieuzone ingesteld en steeds meer
steden overwegen ook een milieuzone in te voeren (ANWB, 2016). Ook de
landelijke politiek begint meer maatregelen te nemen. Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft namelijk 100
milieumaatregelen aangekondigd om de luchtkwaliteit in Nederland te
verbeteren (Zwaan, 2018). Daarnaast liet ze ook weten dat het streven is
om niet alleen aan de Europese standaarden maar ook die van de
Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen.
Waar de kansen voor Roze Ventieldopje liggen is bij de fijnstofemissie
Figuur 2: luchtvervuiling door fijnstof en
stikstofdioxide in 2016, gedownload van Trouw
en in mindere mate bij stikstofdioxide-emissie. Volgens het RIVM is
artikel "Domper voor Milieudefensie in zaak over
slijtstof van banden goed voor 17.300 ton aan microplastics per jaar in
schone lucht", oorspronkelijk van het RIVM
Nederland. 1.800 ton hiervan komt in het oppervlaktewater, 6.200 ton
https://www.trouw.nl/groen/domper-voormilieudefensie-in-zaak-over-schonein de bodem en 900 ton komt in de lucht als fijnstof. De rest wordt
lucht~a5cfa020/
opgevangen in het asfaltbeton. De totale aan auto’s gerelateerde
uitstoot van fijnstof, exclusief brandstofverbranding, bedraagt 10% van de totale fijnstofuitstoot in
Nederland. 35% hiervan komt door slijtstof van banden, 20% door slijtstof van de remmen en 45%
door slijtstof van de wegen. Ongeveer 3,5% van de totale fijnstofuitstoot in Nederland komt dus van
bandenslijtstof. Hoe sneller banden slijten, hoe hoger de hoeveelheid bandenslijtstof en dus de
hoeveelheid fijnstof.
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Zoals uit figuur 2 blijkt is er een zeer sterke link tussen bandenspanning en de slijtage van banden.
Door autobanden op de juiste spanning te brengen kunnen banden eenvoudig veel langer meegaan
en wordt dus de hoeveelheid fijnstof in de lucht ook lager. Roze Ventieldopje kan gemeenten hierbij
helpen door de autobanden in de steden op spanning te brengen en zo de lucht in steden schoner te
maken. Ook daalt de hoeveelheid stikstofdioxide die wordt uitgestoten als het brandstofverbruik
daalt. Dit gas komt immers vrij bij de verbranding van brandstof, voornamelijk diesel. Minder
verbranding betekent dus ook minder uitstoot en
een betere luchtkwaliteit.
Zowel de Participatiewet en bijbehorende
banenafspraak als de problemen rondom de
luchtkwaliteit in de grote steden bieden grote
kansen voor Roze Ventieldopje. Dit zijn dossiers
waar gemeentes mee in de knoop zitten en Roze
Ventieldopje kan ze op allebei de punten in één keer
helpen. Hierdoor kunnen gemeentes gestimuleerd
worden om Roze Ventieldopje, bijvoorbeeld met
subsidie, te steunen om zo hun gemeenten schoner
te krijgen en de doelstellingen met betrekking tot de
Participatiewet te halen.

Figuur 3: invloed bandenspanning op levensduur band
Overgenomen van Bandenspanning op de website van de VACO.
https://www.vaco.nl/zoeken/dossiertekst?generictextid=13729792
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Tabel 4: samenvattend schema DESTEP

1.1.7 Samenvattend schema DESTEP

Demografische factoren

Economische factoren

Kansen demografisch
Bevolkingsgroei, voornamelijk in de steden
Toenemend autogebruik onder ouderen

Kansen economisch
Hoogconjunctuur leidt tot meer autoverkopen
Dalende werkloosheid leidt tot meer werkenden en meer autogebruik
Stijgende brandstofprijs leidt tot hoger economisch rendement
Dalende brandstofprijs leidt tot hoger autogebruik en dus hoger
rendement
Bedreigingen economisch
Modernisering van het wagenpark leidt tot minder brandstofverbruik en
dus lager economisch en ecologisch rendement
Dalende brandstofprijs leidt tot lager economisch rendement
Stijgende brandstofprijs leidt tot minder kilometers

Bedreigingen demografisch
Vergrijzing leidt tot afnemend autogebruik
Urbanisatie leidt tot minder personenauto’s per huishouden

D E

Sociale factoren

Technologische factoren

Kansen sociaal
Veel auto’s bereiken via deelautobedrijven
Veel particulieren bereiken via peer-to-peer autodeelplatformen
Intensiever gebruik van auto’s die gedeeld worden
Mvo steeds belangrijker en groter

Kansen technologisch
Sensorventieldoppen kunnen leiden tot maatwerk en meer toegevoegde
waarde

Bedreigingen sociaal
Afnemend autobezit door autodelers
Afnemend aantal kilometers door autodelers

S T

Bedreigingen technologisch
Afnemende behoefte diensten Roze Ventieldopje door opkomst
elektrische auto’s

Ecologische factoren

Politieke factoren

Kansen ecologisch
Bedrijven moeten CO2-besparing halen vanuit energieakkoord en
waarschijnlijk vanuit toekomstig klimaatakkoord
Overheid subsidieert projecten om CO2-besparing te behalen

Kansen politiek
Hoger bewustzijn belang juiste bandenspanning bij burgers door
overheidscampagne en TPMS
Gemeenten moeten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk helpen vanuit de participatiewet en banenafspraak
Grote steden zijn actief bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit
Bedreigingen politiek
Burgers pompen zelf hun banden vaker op door hoger bewustzijn belang
juiste bandenspanning
Nieuwe duurzame producten of diensten die ontstaan uit samenwerking
kunnen gaan concurreren met Roze Ventieldopje

Bedreigingen ecologisch
Mogelijk meer projecten gericht op CO2-reductie dus minder kans op
subsidie voor Roze Ventieldopje.
Meer projecten die bedrijven helpen met het behalen van CO2 doelen
leidt tot meer concurrentie

E P
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1.2 Vijfkrachtenmodel van Porter
Nadat met de DESTEP-analyse de macro-omgeving in kaart is gebracht, wordt in dit hoofdstuk dieper
ingegaan op de meso-omgevingsfactoren. De meso-omgeving is de directe omgeving van het bedrijf,
de bedrijfstak. Er is gekozen om de bedrijfstak te analyseren vanuit het vijfkrachtenmodel van
Porter. Dit model omvat vijf concurrentiekrachten, te weten leveranciers, afnemers, substituten,
nieuwe toetreders en directe concurrenten. Al deze partijen oefenen druk uit op de onderneming en
het winstpotentieel hiervan. Door de macht van al deze vijf concurrentiekrachten in kaart te
brengen, kan het winstpotentieel van de bedrijfstak ingeschat worden.

1.2.1 Leveranciers
Leveranciers hebben concurrentiekracht die komt uit hun onderhandelingsmacht. Leveranciers
kunnen door hun prijzen te verhogen het winstpotentieel van Roze Ventieldopje verlagen. De macht
van leveranciers hangt af van verschillende factoren zoals de hoeveelheid leveranciers er zijn, of er
substituten voor het product zijn, de hoogte van de overstapkosten en in hoeverre het product dat
afgenomen uniek is.
Aangezien Roze Ventieldopje een dienst levert en geen product is de afhankelijkheid van
leveranciers relatief laag ten opzichte van bijvoorbeeld productiebedrijven. Wel zijn er vier
belangrijke leveranciers voor Roze Ventieldopje: de leveranciers van vulapparaten, de aanbieders
van arbeidskrachten, de ontwerpers van de apps en tot slot de leveranciers van informatie voor de
bandenspanningsdatabase.
1.2.1.1 Vulapparaten
De leveranciers van vulapparaten hebben weinig macht. Het aantal producenten van
bandenvulapparaten is niet bijzonder hoog. Zonder al te veel moeite zijn er echter alleen al online
ruim tien verschillende detailhandelaren gevonden die deze pompen verkopen, meestal met een
catalogus met hierin meerdere bandenpompen. Daarnaast zijn er ook op regionaal niveau potentiële
verkopers van dergelijke apparaten gevonden waar binnenkort contact mee opgenomen gaat
worden. Als er verder wordt gezocht in de regio zal dit aantal nog flink toenemen. Er zijn daarnaast
ook geen overstapkosten, als er problemen zijn met een leverancier kan zonder enige moeite bij een
andere aanbieder afgenomen worden. Bovendien is er weinig differentiatie tussen de verschillende
producten: de luchtketels verschillen qua inhoud van het luchtvat en sommige bandenpompen zijn
wat geavanceerder maar dit zijn kleine verschillen. Deze groep leveranciers heeft dus weinig macht.
1.2.1.2 Arbeidskrachten
Wat betreft de arbeidskrachten wil Roze Ventieldopje een samenwerking aangaan met sociale
werkbedrijven in de steden waarin diensten verleend worden. In de regio Gouda is Promen het
enige sociale werkbedrijf en dit plaatst ze dan ook in een zeer machtige positie. Er zou eventueel
gebruik gemaakt kunnen worden van andere werknemers, bijvoorbeeld studenten of reguliere
werkzoekenden Dit zou echter duurder zijn en niet het maatschappelijke rendement opleveren dat
Roze Ventieldopje nastreeft. Normaal zou dit dan ook een groot risico vormen voor het
winstpotentieel van Roze Ventieldopje. Promen is daarentegen een gemeentelijke regeling van de
gemeente Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en vier andere gemeenten (Promen, 2018). Het is
een organisatie die als doel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
helpen, niet zozeer om winst te behalen. Bovendien heeft Roze Ventieldopje contact met de
gemeente Gouda en deze heeft interesse getoond in het bedrijf. Door al deze factoren
gecombineerd is de kans dat Promen zijn machtspositie gaat gebruiken om de loonkosten voor Roze
Ventieldopje te verhogen zeer klein.

28

Van eenzelfde situatie is sprake in de gemeente Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ook
hier worden sociale werkbedrijven voor een groot deel of geheel vanuit de gemeente geregeld. Dit
maakt de machtspositie sterk maakt maar het risico dat deze gebruikt gaat worden klein. Bovendien
zijn er in veel van deze steden nog particuliere sociale werkbedrijven zoals Nieuw Sociaal Werk in
Rotterdam, Haege Group in Den Haag en Pantar in Amsterdam. Dit maakt de machtspositie van deze
leveranciers dan ook zwak.
1.2.1.3 App-ontwikkelaars
App-ontwikkelaars zijn er in overvloed. Op een enkele site kunnen al 32 ontwikkelaars in de regio
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gevonden worden (Appspecialisten, 2018). Zoeken op app
ontwikkelaar op Google levert nog vele tientallen andere resultaten op. De heftige concurrentie
verzwakt de concurrentiekracht van deze leveranciersgroep. Een probleem is echter het gebrek aan
prijstransparantie: doordat elke app een uniek product is moet van elk bedrijf een offerte
aangevraagd worden om een inschatting te krijgen van de prijs. Dit gebrek aan prijstransparantie
versterkt de concurrentiekracht van deze leveranciers weer. Overstapkosten kunnen hier ook een rol
spelen. Als de app is gebouwd en men wil hier wijzigingen in aanbrengen zal het duurder zijn om dit
door een ander bedrijf te laten doen. Zij moeten zich dan namelijk in de app en de code verdiepen
voordat ze aanpassingen kunnen maken. De maker van de app heeft dit niet en kan dus direct
wijzigingen aanbrengen. Deze extra kosten bij een overstap versterkt dan ook concurrentiekracht.
Dit maakt de macht van app-ontwikkelaars dan ook redelijk sterk.
1.2.1.4 Bandenspanningsdatabase
Over de leveranciers van de informatie voor de bandenspanningsdatabase kan niets gezegd worden
aangezien nog niet duidelijk is door wat voor instelling of op wat voor manier deze gemaakt gaat
worden. Er is nog te grote onduidelijkheid over of deze überhaupt door een externe partij opgesteld
gaan worden of intern zelf gemaakt zal worden.
Samengevat is de concurrentiekracht van verkopers van vulapparaten zwak door de vele verkopers,
prijstransparantie en het gebrek aan differentiatiemogelijkheden. Sociale werkbedrijven waar de
werkkrachten geworven zullen worden hebben in theorie een sterke concurrentiepositie doordat er
maar enkele instanties zijn in de grote steden die dit soort mensen aanbieden. Door het sterk
maatschappelijke karakter en de invloed van gemeenten op deze instanties is de kans echter klein
dat zij hun concurrentiekracht zullen gebruiken om Roze Ventieldopje te benadelen. Appbouwers
zijn er in overvloed waardoor er druk staat op de prijzen van apps en hun concurrentiekracht. Door
een gebrek aan prijstransparantie en overstapkosten wordt hun concurrentiepositie daarentegen
versterkt wat hun uiteindelijk een redelijk sterke concurrentiepositie geeft. Wel moet er gezegd
worden dat producten als vulapparaten en apps slechts zeer incidenteel aangeschaft zullen worden
wat hun impact op de algehele winstpotentie van Roze Ventieldopje verder verkleint. Dit alles
tezamen maakt de concurrentiekracht van de leveranciers van Roze Ventieldopje zwak.

1.2.2 Directe concurrenten
Van alle concurrentiekrachten van Porter is de concurrentiekracht van directe concurrentie meestal
het duidelijkste zichtbaar. Dit zijn de bedrijven die op dezelfde markt opereren en vechten om
hetzelfde marktaandeel als Roze Ventieldopje. De concurrentiekracht van de directe concurrenten
hangt af van een aantal factoren: hoe intens is de huidige concurrentie, zijn er hoge uitstapkosten,
hoeveel differentiatiemogelijkheden zijn er en is er nog onbenutte marktpotentie of marktgroei?
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Er zijn twee organisaties in Nederland die het op spanning brengen van autobanden op locatie
aanbieden: Band op Spanning en Bandmobiel. Band op Spanning is een stichting die zich al tien jaar
inzet voor het op spanning brengen van autobanden. Alhoewel ze vooral bekend staan om de
slimme bandenpomp die ze overal in Nederland plaatsen, bieden ze ook service op locatie aan. In
dat geval komt een team van medewerkers naar een organisatie toe om alle autobanden van een
wagenpark op spanning te brengen. Het is een professionele organisatie met een brede
klantenportefeuille, van gemeenten naar grote en kleine bedrijven verspreid over heel Nederland
(Band op Spanning, 2018).
Bandmobiel is een veel kleinere speler die zich in de Achterhoek bevindt. Zij richten zich
voornamelijk op het verkopen en monteren van banden en velgen en de plaatsing hiervan op een
locatie naar keuze. Daarnaast bieden ze ook een abonnement voor € 19 per jaar aan. Met dit
abonnement wordt vier keer per jaar op locatie de bandenspanning gecontroleerd en indien nodig
aangepast. De organisatie heeft één busje waarmee de dienst op locatie wordt geleverd en is
hierdoor een kleine speler. Daarnaast bedient Bandmobiel, zoals eerder gezegd, enkel bedrijven en
particulieren in de achterhoek (Bandmobiel, 2018).
Het bestaan van slechts twee directe concurrenten maakt dat de concurrentie allesbehalve intens is.
Het feit dat Bandmobiel zich enkel op de Achterhoek richt, een gebied waarin Roze Ventieldopje niet
actief zal zijn, en banden op spanning brengen slechts als bijverdienste heeft maakt dat Bandmobiel
eigenlijk niet eens als een directe concurrent gezien kan worden. Dit maakt de huidige concurrentie
dan ook zo goed als niet bestaand. De uitstapkosten zijn ook niet bijzonder hoog: er zullen eventueel
ontslagvergoedingen betaald moeten worden, vergoedingen voor vroegtijdig beëindigde contracten
en de apparatuur en technologie zal waarschijnlijk met verlies verkocht moeten worden.
Desalniettemin zijn dit relatief lage uitstapkosten wat ervoor zorgt dat concurrenten eenvoudig het
strijdtoneel kunnen verlaten.
Ten slotte is er nog enorm veel onbenut marktpotentieel. Band op Spanning bedient enkel bedrijven,
geen particulieren. Daarnaast heeft Band op Spanning dan wel met veel grote bedrijven
samengewerkt, het is slechts een fractie van alle bedrijven in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht. Ook neemt het aantal personenauto’s nog steeds toe waardoor de markt verder zal
groeien en er nog minder reden is om een concurrentiestrijd aan te gaan. Band op Spanning mag
dan wel een zeer ervaren, professioneel bedrijf zijn met een indrukwekkende klantenportefeuille,
door de enorme omvang van de markt is de kans klein dat er veel druk vanuit deze concurrent zal
komen. Daarom wordt de concurrentiekracht van directe concurrenten als zwak beoordeelt.

1.2.3 Nieuwe toetreders
Naast de bestaande concurrenten is er altijd de kans dat nieuwe bedrijven het strijdtoneel betreden
en gaan concurreren met Roze Ventieldopje. Dit kan leiden tot afnemend marktaandeel en
prijsconcurrentie maar in sommige gevallen ook tot een toename van de totale markt. De
waarschijnlijkheid op en het risico van nieuwe toetreders hangt af van meerdere factoren. Zo kan
een hoog benodigd startkapitaal afschrikkend werken, net zoals veel benodigde kennis om een
onderneming te starten en moeizame toegang tot distributiekanalen en kennis. Een groeiende
sector en winstgevendheid hebben daarentegen juist een aanzuigende werking.
De toetredingsbarrières zijn erg laag, zowel financieel als qua kennis. Iemand kan een enkel
vulapparaat kopen en al beginnen met het op spanning brengen van autobanden. Wat betreft kennis
is basiskennis nodig over hoe een autoband opgepompt dient te worden en er moet een database
aangelegd worden met de juiste bandenspanning per automodel. Dit laatste kost veel moeite maar
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bijna alle informatie is (gratis) op het internet te vinden. Bovendien is dit niet eens essentieel want
de informatie kan vaak afgelezen worden van de autoband zelf. Deze factoren maken zowel de kans
op als de concurrentiekracht van nieuwe toetreders sterker.
Groeipotentie is er daarnaast ook, er rijden bijna negen miljoen personenauto’s in Nederland
waarvan ongeveer 60% onderspanning heeft (Euromaster, 2014). Er zijn dus ruw geschat in
Nederland 5,4 miljoen personenauto’s waarvan de banden op spanning gebracht moeten worden en
de overige 40% zal op den duur ook weer zijn banden op moeten pompen. De potentie is dus enorm
voor nieuwe toetreders.
Het maakt daarentegen weinig uit of er nieuwe toetreders komen of niet. Er zijn immers meer dan
genoeg auto’s in Nederland om zowel bestaande als nieuwe bedrijven van voldoende werk te
voorzien. Op dit moment zijn er nagenoeg geen organisaties die autobanden oppompen, laat staan
dat zij de capaciteit hebben om 5,4 tot negen miljoen auto’s te bedienen. Dit doet de
concurrentiekracht van nieuwe toetreders en hun impact op de winstpotentie van Roze Ventieldopje
drastisch afzwakken. De markt is simpelweg zo groot dat concurreren niet nodig is.
Overigens is er zelfs de kans dat nieuwe toetreders zullen leiden tot een hogere winstgevendheid
voor Roze Ventieldopje. Bij veel automobilisten is het belang van de juiste bandenspanning namelijk
onbekend, ze houden zich er niet mee bezig. Indien er nieuwe toetreders komen die meer mensen
bewust maakt van het belang van het op spanning houden van autobanden zal dit leiden tot meer
interesse in een service om banden op spanning te houden. Op deze manier kunnen nieuwe
toetreders de markt dus vergroten en hierdoor een positieve impact hebben op de winstpotentie
van Roze Ventieldopje.
Samenvattend maken de lage instapkosten en een gebrek aan instapbarrières de kans op nieuwe
toetreders, en dus de potentiële impact op de winstpotentie van Roze Ventieldopje, groot. Maar ook
al komen er nieuwe toetreders, de markt is zo groot en bijna volledig onbediend. Hierdoor zullen
nieuwe toetreders dan ook niet snel leiden tot hevige concurrentiestrijden. De kans bestaat zelfs dat
nieuwe toetreders de markt zullen vergroten en dus een positieve impact kunnen hebben op Roze
Ventieldopje. Dit maakt de concurrentiekracht van nieuwe toetreders zwak en de impact op het
winstpotentieel van Roze Ventieldopje laag.

1.2.4 Substituten
Substituten zijn producten of diensten die via een andere manier of technologie in dezelfde
behoefte voorzien als het product of de dienst in kwestie. Mobiele telefoons en vaste telefoons zijn
bijvoorbeeld twee verschillende soorten producten die voorzien in dezelfde behoefte, namelijk
bellen. Op deze manier doen deze producten elkaar indirect beconcurreren.
Het belangrijkste substituut voor banden op locatie op spanning brengen is de vaste bandenpomp,
zij het een gewone bandenpomp bij een tankstation of bijvoorbeeld de slimme bandenpomp van
Band op Spanning. Allebei voorzien zij in de behoefte van het op spanning brengen van autobanden.
Zeker de slimme bandenpomp van Band op Spanning is een sterk substituut. Deze is namelijk, in
tegenstelling tot veel pompen bij benzinestations, gratis. Bovendien beschikt deze pomp over een
eenvoudige interface en slimme software die, op basis van de gegeven input, automatisch berekend
hoe hoog de banenspanning moet zijn en de band naar dit niveau oppompt (Band op Spanning,
2018). Hier staat echter tegenover dat de slimme bandenpomp slechts op iets meer dan zeventig
locaties in Nederland staat en men nog steeds zelf moeite moet doen om de banden op te pompen.
Vooral de beperkte beschikbaarheid zwakt de kracht van dit substituut af: alhoewel het een sterk
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alternatief is zal slechts een beperkt deel van de automobilisten hier gebruik van kunnen maken.
Daarom is de concurrentiekracht van de slimme bandenpomp op dit moment matig maar dit kan
toenemen tot sterk in de toekomst als de beschikbaarheid toeneemt.
Gewone bandenpompen hebben het probleem van de beperkte beschikbaarheid niet, bijna elk
tankstation heeft er immers eentje. Deze hebben daarentegen andere barrières. Zo moet er vaak
betaald worden voor gebruik en is het gebruik veel minder eenvoudig. Hier moet de automobilist
immers zelf uitzoeken hoe hoog de bandenspanning van zijn of haar auto moeten zijn. De grote
beschikbaarheid enerzijds en gebruiksbarrières anderzijds maken de gewone bandenpomp een
matig tot redelijk sterk substituut.
Een ander substituut is het op spanning brengen van autobanden door garagebedrijven,
bijvoorbeeld bij onderhoudsbeurten. Onderhoudsbeurten zijn relatief duur en een gemiddelde
automobilist gaat slechts één keer per jaar hiervoor langs de garage. Hierdoor zijn
onderhoudsbeurten geen sterk substituut. Desalniettemin zullen banden op spanning gebracht
worden bij onderhoudsbeurten waardoor de behoefte aan de diensten van Roze Ventieldopje
afneemt. Ook kunnen bij sommige garages autobanden gratis op spanning worden gebracht.
Hiervoor moet dan meestal wel een afspraak gemaakt worden wat de drempel hiervoor verhoogt.
Deze gratis bezoeken zijn een ietwat sterker substituut dan de onderhoudsbeurten maar door het
lage gebruiksgemak wordt het toch als een zwak substituut gezien.
Naast deze directe substituten zijn er ook substituten die indirect concurrentiekracht uitoefenen op
Roze Ventieldopje. De impact hiervan is dan ook lager dan die van de eerdergenoemde directe
substituten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het openbaar vervoer of de fiets
gebruiken in plaats van de auto voor verplaatsingen. Hierdoor neemt het autogebruik af en dus ook
de behoefte aan het op spanning brengen van autobanden. Desalniettemin blijft dit een vergezocht
substituut en zal de impact hiervan op de concurrentiekracht van substituten en de winstpotentie
van Roze Ventieldopje klein zijn. Dit wordt versterkt door het Mobiliteitsbeeld 2017. Hieruit blijkt
namelijk dat het aandeel van openbaar vervoer, de fiets en de auto in de totale mobiliteit in de
afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk is gebleven (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2017).
Substitutie van het autogebruik door het ov en de fiets is dan ook niet waarschijnlijk en de impact
hiervan zal dan ook klein zijn.
Samenvattend zijn de verschillende substituten voor het merendeel zwak tot matig. Individueel zou
de concurrentiekracht van substituten dan ook als zwak tot matig beoordeeld worden. Echter, door
de combinatie van zowel slimme als gewone bandenpompen en garagebedrijven die banden bij
onderhoudsbeurten op spanning brengen wordt de cumulatieve kracht van deze substituten als
redelijk sterk beoordeeld.

1.2.5 Afnemers
Afnemers hebben, net zoals leveranciers, concurrentiekracht vanuit hun onderhandelingsmacht.
(Machtige) afnemers kunnen bijvoorbeeld onderhandelen over de prijs en zo de omzet en winst van
de aanbieder drukken. Hoe groot de macht van afnemers is hangt af van een aantal factoren: hoe
afhankelijk is een afnemer van de dienst, hoe afhankelijk is de aanbieder van een enkele afnemer
(zijn er een paar grote afnemers of veel kleine), hoe eenvoudig kan de afnemer de dienst zelf
verrichten, hoeveel differentiatie is er tussen het product en hoe eenvoudig kunnen afnemers tussen
aanbieders overstappen.
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Roze Ventieldopje richt zich op zowel particulieren als bedrijven. Particulieren zijn geen bijzonder
machtige afnemers doordat zij per persoon slechts een zeer kleine bijdrage leveren aan de omzet
van Roze Ventieldopje. De afhankelijkheid van hen is dus laag. Daar staat tegenover dat particulieren
compleet onafhankelijk zijn van Roze Ventieldopje: zij kunnen eenvoudig zelf hun banden oppompen
bij bijvoorbeeld tankstations en ook zonder het oppompen kunnen ze gewoon blijven rijden. Ook is
er niet bijzonder veel differentiatie door Roze Ventieldopje ten opzichte van potentiële
concurrenten mogelijk. Dit geeft hen een redelijke hoeveelheid concurrentiekracht.
Voor bedrijven geldt hetzelfde, ook zij zijn op geen enkele manier afhankelijk van Roze Ventieldopje.
Wel heeft Roze Ventieldopje een hoge afhankelijkheid van bedrijven met grote wagenparken. Zij
zullen per afnemer verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van de omzet. Dit geeft hen
veel meer onderhandelingsmacht die gebruikt kan worden om druk uit te oefenen op de prijzen.
Ook kunnen voornamelijk grotere bedrijven (dreigen met) een (slimme) bandenpomp op hun
parkeerterrein plaatsen. Hierdoor zou de behoefte aan de dienst van Roze Ventieldopje nog verder
afnemen wat de machtspositie van deze bedrijven versterkt. Dit kan vervolgens gebruikt worden om
een nog betere prijs af te dwingen. Dit maakt de concurrentiepositie van bedrijven sterk tot zeer
sterk.
Samenvattend is de macht van particulieren redelijk sterk. Alhoewel Roze Ventieldopje niet
afhankelijk is van particuliere afnemers zijn deze afnemers net zo onafhankelijk van Roze
Ventieldopje. Daarnaast kunnen ze relatief eenvoudig zelf hun banden op spanning brengen. Voor
bedrijven geldt ook een dergelijke onafhankelijkheid van de diensten van Roze Ventieldopje.
Wederzijds is dit echter niet het geval doordat deze bedrijven per stuk van grote invloed zullen zijn
op de omzet van Roze Ventieldopje. Ook kunnen de grote bedrijven zelf een bandenpomp kopen en
op hun eigen parkeerterrein zetten. Dit geeft ze een zeer sterke machtspositie die gebruikt kan
worden om druk uit te oefenen op de prijs. Particulieren hebben een redelijke machtspositie,
bedrijven een sterke tot zeer sterke. Dit maakt dat de concurrentiekracht van afnemers als geheel
als sterk wordt beoordeeld.
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De dreiging van nieuwe toetreders

1.2.6 Samenvattend schema
vijfkrachtenmodel van Porter

Lage toetredingsbarrières verhogen de dreiging op
nieuwe toetreders
Zeer grote potentiële markt die merendeels onbenut is
verlaagt het gevaar van nieuwe toetreders
Nieuwe toetreders kunnen zelfs leiden tot een vergroting
van de markt en zo een positief effect hebben

Conclusie: concurrentiekracht toetreders zwak

De onderhandelingsmacht van leveranciers

Directe concurrenten

Verkopers vulapparaten: zwakke onderhandelingsmacht
vanwege prijstransparantie en relatief veel aanbieders

Bandmobiel: geen dreiging door afzetmarkt in de
achterhoek

Sociale werkbedrijven: zwak vanwege het sterk
maatschappelijke karakter van hun ondernemingen

Band op Spanning: zeer ervaren en indrukwekkende
klantenportefeuille maar bedient geen particulieren en
klantenportefeuille is slechts een fractie van alle bedrijven
in de regio. Is ook de enige echte concurrent

App-bouwers: redelijk door het gebrek aan
prijstransparantie en de relatief hoge overstapkosten
Conclusie: concurrentiekracht leveranciers zwak

Conclusie: concurrentiekracht concurrenten zwak

De onderhandelingsmacht van afnemers
Particulieren: redelijk, ze hebben individueel weinig
impact op de omzet van RV maar zijn wel volledig
onafhankelijk van RV wat hun machtspositie versterkt
Bedrijven: sterk tot zeer sterk door de onafhankelijkheid
van RV en de mogelijkheid om een bandenpomp te kopen
terwijl bedrijven per stuk relatief veel van de omzet van
RV zullen omvatten.
Conclusie: concurrentiekracht afnemers sterk

Conclusie: concurrentiekracht leveranciers zwak

Substituten
Slimme bandenpomp matig substituut door beperkte
beschikbaarheid
Gewone bandenpomp matig tot redelijk door grote
beschikbaarheid maar ook gebruiksbarrières
Garagebedrijven zwak door gemiddeld eens per jaar
onderhoud
Conclusie: cumulatieve concurrentiekracht
substituten redelijk

34

Tabel 5: samenvattend schema Vijfkrachtenmodel van
Porter

1.3 Business Model Canvas
Door middel van de macro-omgevingsanalyse via DESTEP is inzicht verkregen in de externe factoren
die Roze Ventieldopje, direct of indirect, kunnen beïnvloeden. Via de meso-omgevingsanalyse door
het vijfkrachtenmodel van Porter is vervolgens de concurrentiekracht binnen de sector in kaart
gebracht. Het is nu tijd om nog een niveau verder in te zoomen en af te dalen naar het
bedrijfsniveau. Onder andere met behulp van de gegevens uit de vorige analyses is het mogelijk om
een businessmodel canvas voor Roze Ventieldopje op te stellen. Dit model geeft overzichtelijk in één
oogopslag het complete businessmodel weer. Overigens is dit een aangepaste versie van het
gewone business model canvas, namelijk het B Canvas ontwikkeld door Innodriven en 3 Vectores
(Innodriven, 2017). Er is voor dit canvas gekozen omdat dit canvas, naast het businessmodel, ook
duidelijk de sociaalecologische impact en toegevoegde waarde van de dienst laat zien. Hieronder
staat het B Canvas voor Roze Ventieldopje uitgewerkt met een toelichting bij elk onderdeel ervan.

.
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1.3.1 B Canvas
Strategische partners

Sociale
werkbedrijven

Kernactiviteiten

Probleem

Banden efficiënt op
spanning brengen

Ongeveer 60% van de Nederlanders
rijdt met te zachte banden wat extra
brandstof kost, extra uitstoot
oplevert, banden sneller doet slijten
en de verkeersveiligheid vermindert.

Klantrelaties
Particulieren
tevredenheidsenquêtes laten
invullen via app en updaten
over wat er is opgepompt

Klantenbinding
App-designers

Verkopers
vulapparaten

Doel
In kaart brengen en
rapporteren van
besparingen
Mensen en middelen

Banen creëren voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
Brandstofverbruik verlagen
CO2-besparing opleveren
Bandenslijtage verminderen

Mensen met
een afstand tot
de arbeidsmarkt
Gemeenten en
eventueel banken of
andere financiers

Kostenstructuur

Vervoermiddelen
vullers

Loonkosten vullers en
begeleiders
Kosten vervoer vullers

Rente startkapitaal

Afschrijving
vulapparaten
IT-ontwikkeling en
beheer (app site data)

Distributiekanalen
Particuliere klanten
werven via app en
lokale kranten

Bandenspanningsdatabase

Apps voor
particulieren
en vullers

Persoonlijk (maandelijks)
contact met bedrijven om
tevredenheid door te nemen.
Kortingen bij abonnementen
of langere looptijd

Vulapparaten
Startkapitaal

Klantsegmenten

Particuliere autobezitters in
de vier grote steden en
Gouda

Bedrijven met grote
wagenparken rondom de
vier grote steden en Gouda

De vier grote gemeenten
en gemeente Gouda

Klantwaarde

Het op een sociaal en ecologisch
verantwoorde manier op locatie
autobanden op spanning brengen
om zo autokosten te verlagen.
Sociale en
ecologische impact
Brandstofverbruik
en CO2-uitstoot
auto’s met 2-5%
verlagen

Inkomstenstromen
Reclamedeals met garages,
tankstations, wasstraten en
andere aan autogebruik
Verkeersveiligheid
gerelateerde ondernemingen
verbeteren

Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk helpen
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Bedrijven, gemeenten en
sponsoren zelf actief
opzoeken en Roze
Ventieldopje aan hun
pitchen

Ondernemingen die in de vier
grote steden en Gouda aan
autogebruik gerelateerde
producten en diensten leveren

Eenmalige
bezoeken bij
bedrijven

Abonnementen
particulieren of bedrijven

Subsidie van
gemeentes en
rijksoverheid

Figuur 4: B Canvas Roze Ventieldopje

1.3.2 Probleem en doel
Zoals eerder vermeld rijdt ongeveer 60% van de automobilisten in Nederland met te zachte banden.
Hierdoor stijgt hun brandstofverbruik, slijten hun banden sneller, maken de banden meer herrie,
stijgt de kans op klapbanden en ook de kans op ongelukken. Door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt autobanden te laten oppompen worden al deze problemen weggenomen, daalt de
CO2- en fijnstof-uitstoot en wordt een kwetsbare groep mensen aan het werk geholpen.

1.3.3 Klantwaarde en klantsegmenten
Er zijn verschillende partijen die baat kunnen hebben bij en daarom gebruik zullen maken van de
diensten van Roze Ventieldopje. Voor elk van deze groepen creëert Roze Ventieldopje op een
andere manier toegevoegde waarde. Allereerst zijn er de particuliere autobezitters. Zij kunnen gratis
gebruikmaken van de dienst van Roze Ventieldopje. Hierdoor worden hun banden op spanning
gebracht zonder dat er vuile handen of kosten worden gemaakt. Doordat de banden door vullers
met goede apparatuur en de juiste kennis worden gevuld zullen ze ook altijd op exact de juiste
spanning worden gebracht. De particulieren ondervinden op deze manier geen van de nadelen van
het zelfstandig op spanning brengen van hun banden. Tegelijkertijd ontvangen ze wel alle voordelen
die het rijden met banden die op spanning zijn met zich meebrengen.
De opbrengsten zullen in het geval van particulieren vooral komen vanuit reclamedeals met aan
autogebruik gerelateerde onderneming. Hieronder vallen garagebedrijven, wasstraten,
benzinestations; simpelweg alle onderneming die op de een of andere manier diensten of producten
leveren die betrekking hebben op autogebruik. Het grootste probleem dat zij nu hebben als ze
adverteren is dat het moeilijk is om zeer specifiek autogebruikers in hun omgeving te bereiken. Met
advertenties in bijvoorbeeld lokale kranten worden ook veel mensen bereikt die geen auto bezitten
en via autotijdschriften of –websites worden juist weer mensen bereikt die in compleet andere
gemeenten zitten. Het particuliere klantenbestand van Roze Ventieldopje bestaat enkel uit
autobezitters, ingedeeld naar de stad waarin ze wonen. Hierdoor kan in de app zeer specifiek
reclame worden gemaakt die enkel autobezitters in de stad naar keuze bereikt. Op die manier kan
Roze Ventieldopje een goed reclamekanaal zijn voor deze ondernemingen.
Naast banden op spanning brengen voor particulieren gaat Roze Ventieldopje dit ook doen voor
bedrijven. Hier kan Roze Ventieldopje twee voordelen opleveren voor bedrijven. Enerzijds kan het
op spanning brengen en houden van de autobanden een kostenbesparing opleveren door het lagere
brandstofverbruik en de lagere bandenslijtage. Maar een ander voordeel specifiek voor bedrijven is
dat ze het gebruikmaken van Roze Ventieldopje kunnen gebruiken als voorbeeld van hoe het bedrijf
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Door het op spanning houden van hun
autobanden stoten de werknemers namelijk onder andere veel minder CO2 en fijnstof uit. Het
rendement is, in tegenstelling tot sommige andere mvo-initiatieven relatief eenvoudig te meten. Als
van elke auto wordt bijgehouden wat de spanning was, de nieuwe spanning is en de hoeveelheid
gereden kilometers kan een goede inschatting worden gemaakt van de milieuwinst en
kostenbesparing. Voor bedrijven zorgt Roze Ventieldopje dan ook voor zowel kostenbesparing als
imagoverbetering door maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De laatste groep die voordeel kan hebben door Roze Ventieldopje zijn gemeenten. Zoals eerder
gezegd is de Participatiewet ingevoerd en slagen overheidsinstanties er voorlopig niet in de
doelstellingen van deze wet te halen. Of de gemeenten van de vier grote steden en Gouda dit wel
doen is onbekend. Wel kan Roze Ventieldopje helpen om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen
ook in de toekomst gehaald zullen worden. Als de gemeenten via hun sociale werkbedrijven namelijk
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mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt detacheren bij Roze Ventieldopje blijven ze officieel in
dienst bij de gemeente en tellen ze mee voor hun doelstellingen met betrekking tot de
Participatiewet. Op deze manier kunnen meer mensen die onder de Participatiewet vallen aan het
werk geholpen worden en kunnen gemeenten de gestelde doelen van deze wet halen en blijven
halen. Daarnaast kan Roze Ventieldopje gemeenten helpen met het verbeteren van de
luchtkwaliteit. Vooral in de vier grote steden is de lucht vaak smerig door de grote hoeveelheden
fijnstof, roet en andere vervuiling in de lucht. Als de inwoners van deze steden met banden rijden
die op de juiste spanning zijn, daalt hun brandstofverbruik en dus de hoeveelheid uitlaatgassen en
vervuiling hiervan. Daarnaast slijten de banden ook een stuk trager waardoor de fijnstof-uitstoot van
bandenslijtage ook afneemt en de luchtkwaliteit dus verder verbeterd. De verschillende
klantsegmenten met hun eigen klantwaarde zijn samengevat in de Value Proposition Canvasses in
bijlage A.

1.3.4 Distributiekanalen
Particulieren zullen vooral bereik worden via advertenties in lokale kranten en andere media en
mond-tot-mond reclame. Via de app kunnen particulieren zichzelf en hun auto inschrijven en vanaf
dat moment zullen de banden van hun auto op spanning gebracht worden zodra een vuller er
langskomt.
Bedrijven met grote wagenparken, gemeenten en ondernemingen die via Roze Ventieldopje reclame
zouden willen maken zullen actief worden opgezocht door de heer Grol. Zodra hij met deze
instanties contact heeft gelegd zal de heer Grol hier langsgaan om Roze Ventieldopje te pitchen en
deze instanties te overtuigen met ons in zee te gaan.

1.3.5 Klantrelaties
Om particulieren vast te houden en om erachter te komen wat ze motiveert om te blijven of juist
wat hun beweegredenen zijn om weg te gaan, zullen via de app enquêtes worden verstuurd. Hierin
kunnen particulieren dan aangeven in hoeverre zij tevreden zijn, wat ze minder bevalt en feedback
geven. Ook zal het steeds aan hen worden doorgegeven als hun banden op spanning zijn gebracht
en met hoeveel, eventueel met een schatting van de behaalde besparing. Op deze manier wordt
duidelijk voor de klanten wat de toegevoegde waarde is van Roze Ventieldopje en waarom ze klant
moeten blijven.
Vanwege het grote (financiële) belang van bedrijven, reclamemakers en gemeenten voor Roze
Ventieldopje zal met hen vooral persoonlijk contact worden gehouden door de heer Grol. Het is de
bedoeling om ongeveer maandelijks contact op te nemen met deze partijen en hun bijvoorbeeld te
vragen naar hoe Roze Ventieldopje ze bevalt, of er probleempunten zijn en wat ze anders willen.
Ook zullen rapportages worden verstrekt aan bedrijven over de hoeveelheid op spanning gebrachte
banden en de geschatte brandstof- en bandenbesparing die daardoor gerealiseerd wordt alsmede
de positieve milieueffecten daarvan ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hierdoor wordt aan deze afnemers duidelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde van Roze
Ventieldopje is in de hoop dat ze klant blijven. Bedrijven die abonnementen afsluiten of langdurig
klant zijn kunnen daarnaast rekenen op kortingen op de tarieven.
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1.3.6 Inkomstenstromen
Roze Ventieldopje kent verschillende inkomstenstromen. Allereerst zijn er de particulieren. Het idee
is dat zij gratis gebruik kunnen maken van de diensten van Roze Ventieldopje. Hiervoor is gekozen
om de instapdrempel voor particulieren zo laag mogelijk te maken. Zoals uit hoofdstuk 1.1.1 bleek,
maken zij gemiddeld veel minder kilometers met hun auto dan personenauto’s op naam van
bedrijven. Hierdoor is dus ook hun economisch rendement lager en zou de economische prikkel een
stuk minder zijn. Omdat Roze Ventieldopje het toch belangrijk vindt dat deze groep autogebruikers
klant wordt vanwege de positieve sociaalecologische effecten die verbonden zijn aan het rijden met
banden op spanning, is ervoor gekozen om voor hun de dienst gratis te maken. De inkomsten zullen
dan komen vanuit sponsoring en reclame van bijvoorbeeld garagebedrijven, wasstraten en
tankstations. Desalniettemin zal er in de financiële prognose ook de optie worden toegevoegd dat
consumenten een kleine abonnementsprijs betalen als extra vergoeding.
Bedrijven zullen, in tegenstelling tot particulieren, wel zelf betalen voor de diensten van Roze
Ventieldopje. Door de grotere wagenparken en het intensievere gebruik hiervan kunnen zijn een
veel hoger economisch rendement behalen. Een deel van de kostenbesparing die het op spanning
houden van autobanden oplevert kan dan gebruikt worden als betaling aan Roze Ventieldopje.
Bovendien krijgen bedrijven een extra stukje dienstverlening van Roze Ventieldopje in de vorm van
(maandelijkse) rapportages over de geschatte behaalde kostenbesparingen en CO2-reductie. Deze
rapportages kunnen bedrijven vervolgens verwerken in hun jaarrapportages voor hun mvodoelstellingen. Bedrijven kunnen Roze Ventieldopje eenmalig inschakelen om tegen een vergoeding
de banden van het gehele wagenpark op spanning te brengen. Naast deze eenmalige dienst kunnen
ze ook (jaar)abonnementen afsluiten. In dat geval wordt de dienst periodiek tegen een gereduceerd
tarief geleverd.
Hiernaast zal er ook overlegd worden met gemeenten over het eventueel verkrijgen van subsidie.
Roze Ventieldopje kan gemeenten namelijk helpen met het verbeteren van de luchtkwaliteit en het
halen van de doelen vanuit de Participatiewet. Daarom is er de kans aanwezig dat zij de activiteiten
van Roze Ventieldopje zullen subsidiëren, zij het via een subsidie per particuliere klant of een
subsidie per vuller in dienst.

1.3.7 Mensen en middelen
Om de sociale doelstellingen van Roze Ventieldopje te halen is het vinden van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt cruciaal. Roze Ventieldopje wil deze mensen immers aan het werk
helpen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de loonkosten van Roze Ventieldopje relatief laag zijn wat
essentieel is bij een arbeidsintensief bedrijf als Roze Ventieldopje.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is daarnaast goede en betrouwbare vulapparatuur nodig
om ervoor te zorgen dat de banden altijd op de juiste spanning gebracht worden. Om te weten wat
de juiste bandenspanning is heeft Roze Ventieldopje ook een database nodig met de
bandenspanning gekoppeld aan kenteken of voertuigtype. Deze informatie moet dan wel
beschikbaar zijn voor de vullers en hiervoor is een app nodig waarop de vullers de autogegevens in
kunnen voeren. Op basis van de data die ingevoerd wordt, geeft de app dan automatisch de juiste
bandenspanning door. Het enige wat de vullers dan nog nodig hebben is een manier om zich te
verplaatsen. De vulapparaten zijn namelijk redelijk groot en zwaar waardoor de vullers hier niet
zomaar het openbaar vervoer mee in kunnen gaan. Zeker als er opdrachten zijn die bij bedrijven
uitgevoerd moeten worden is vervoer van de vullers hiernaartoe zeer belangrijk. Er is nog geen
concreet idee over wat er gebruikt gaat worden hiervoor.
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Naast de app voor de vullers zal er daarnaast nog een app worden ontworpen voor particulieren. Via
deze app kunnen zij zich onder andere abonneren op Roze Ventieldopje, inzien wanneer de banden
op spanning zijn gebracht en met hoeveel, krijgen ze de reclame te zien etc. Alhoewel er geen groot
startkapitaal nodig zal zijn, moeten de apps wel ontworpen, de database opgezet en de
vulapparatuur aangeschaft worden. Hiervoor zal dus vermogen nodig zijn.

1.3.8 Strategische partners
Voor elk van de benodigde mensen en middelen uit het voorgaande hoofdstuk is een partner nodig
die in deze behoefte kan voorzien. Voor de werkkrachten zal contact gezocht worden met sociale
werkbedrijven zoals Promen in Gouda. Zij beschikken over de mensen die Roze Ventieldopje nodig
heeft. Voor het ontwerpen van de apps zijn nog geen partners gevonden, eveneens voor het
opstellen van de bandenspanningsdatabase. Wel zijn er veel bedrijven die apps bouwen zoals in
hoofdstuk 1.2.1.3 App-ontwikkelaars is besproken en hiervan zal er een worden uitgezocht. Wat
betreft de vulapparatuur zijn er online al meerdere potentiële aanbieders gevonden. Daarnaast is
door de heer Grol lokaal een bedrijf gevonden, Savan Waalwijk, dat waarschijnlijk de apparatuur kan
leveren. Met dit bedrijf zal dan ook contact gezocht worden. Omdat het nog niet duidelijk is wat
voor vervoersmiddel de vullers gaan gebruiken is hiervoor nog geen strategische partner
toegevoegd. Het startkapitaal zal voor een deel zelf opgebracht worden. Er zal echter ook worden
onderzocht of het (voor het restant) mogelijk is om financieringssubsidie te krijgen. Indien dit niet
lukt of de financieringssubsidie te laag is, zullen alternatieve financieringsmethoden worden
opgezocht. Hierbij kan men denken aan een banklening of financiering door vrienden en familie.

1.3.9 Kernactiviteiten
De belangrijkste kernactiviteit van Roze Ventieldopje is het op spanning brengen van autobanden.
Dit moet dan ook zowel zo snel als accuraat mogelijk gebeuren om rendabel en van toegevoegde
waarde te zijn. Daarnaast is het ook van groot belang om de toegevoegde waarde van Roze
Ventieldopje te communiceren naar de afnemers zodat ze klant blijven. De besparing van 2-5% op
het brandstofverbruik is namelijk niet zo significant dat die snel opvalt. Het opstellen van heldere en
betrouwbare rapportages over de gerealiseerde besparingen is daarom essentieel om de
toegevoegde waarde van Roze Ventieldopje duidelijk te maken. Dit is zeker van belang bij bedrijven
met grote wagenparken. Zij zullen namelijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de omzet
van Roze Ventieldopje en kunnen daarnaast het ecologisch rendement in hun jaarverslag zetten. Het
is daarom van groot belang om deze afnemers vast te houden zodra ze eenmaal binnen zijn.
Klantenbinding, voornamelijk via regelmatig persoonlijk contact, is dan ook de laatste kernactiviteit
van Roze Ventieldopje.

1.3.10 Kostenstructuur
Roze Ventieldopje is een arbeidsintensief bedrijf wat inhoudt dat de loonkosten van de vullers en
begeleiders het grootste onderdeel van de kosten zullen zijn. Deze vullers moeten ook begeleid
worden door begeleiders vanuit de sociale werkbedrijven. Zij zullen als het ware dienen als
teamleiders/managers voor de vullers. Daarnaast moeten de apps, bandenspanningsdatabase,
vulapparaten, vervoersmiddelen en andere activa voor de vullers afgeschreven en onderhouden
houden worden. Het is bovendien de bedoeling om maandelijks een kleine onttrekking te doen als
vergoeding voor de heer Grol. Indien er geld geleend wordt moet hierover ook rente betaald
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worden. Dit zijn de belangrijkste kostenposten alhoewel er hiernaast nog kleine, incidentele posten
zullen zijn.

1.3.11 Sociale en ecologische impact
Roze Ventieldopje kan op veel fronten een positieve impact hebben op zowel het milieu als de
maatschappij. Er zijn namelijk veel voordelen voor de maatschappij die ontstaan door het rijden met
de juiste bandenspanning. Het belangrijkste en grootste ecologische voordeel is de afname van CO2uitstoot doordat het brandstofverbruik met 2-5% daalt (Band op Spanning, 2018). Deze besparing
komt uit een onderzoek van de ANWB en SentorNovem. Alhoewel dit onderzoek niet is gevonden,
worden door andere bronnen dezelfde percentages gebruikt en is het daarom overgenomen. Naast
CO2 neemt ook de uitstoot van allerlei andere stoffen door het lagere brandstofverbruik af zoals
stikstofoxide en koolmonoxide. Ook slijten autobanden trager als ze op de juist spanning zijn.
Hierdoor daalt de hoeveelheid fijnstof en microplastics die in het milieu terechtkomen en neemt het
verbruik van autobanden af. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot uit de productie van autobanden
afneemt.
Naast de positieve impact op het milieu en de gezondheid door de verbetering van de luchtkwaliteit
heeft Roze Ventieldopje op nog twee andere manieren een positieve impact op de maatschappij.
Ten eerste creëert Roze Ventieldopje werk voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Deze mensen komen normaal moeilijk aan het werk maar via Roze Ventieldopje kunnen ze
toch een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ten tweede zorgt betere bandenspanning voor meer
grip op de weg, minder kans op klapbanden en betere aquaplanningseigenschappen (Autoweek,
2011). Zo blijkt uit onderzoek van DEKRA uit 2005 dat ongeveer 0,5% van de ongevallen het gevolg
zijn van slecht onderhoud van autobanden en dan met name de bandenspanning (Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2012). In Nederland waren er in 2016 625.000
schadeclaims na aanrijdingen (Verbond van
Verzekeraars, 2017). Hiervan zijn er dus naar
schatting ruim drieduizend veroorzaakt door
te lage bandenspanning. Door de
dienstverlening van Roze Ventieldopje
kunnen deze ongevallen voorkomen worden
wat leidt tot een verbeterde
verkeersveiligheid.
Figuur 5: verband onderspanning en brandstofverbruik, afgeleid van
bandopspanning.nl http://www.bandopspanning.nl/veelvoordelen/brandstofbesparing/

41

2. Het financiële model
Het financiële model is opgesteld in Excel. Hierin is het meest realistische scenario ingevoerd en
verwerkt. Voor een toelichting op hoe dit model gebruikt dient te worden, wordt verwezen naar
bijlage B.
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3. Conclusie en advies
Aan het begin van dit verslag werd de volgende hoofdvraag gesteld: welke omgevingsfactoren zijn
van invloed op Roze Ventieldopje, wat is hun invloed en in welke mate is deze onderneming haalbaar
in het opgegeven financiële scenario?
In hoofdstuk 1 zijn onder andere de DESTEP-analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter uitgevoerd.
Op basis van deze twee modellen kan het eerste deel van de hoofdvraag beantwoord worden. De
belangrijkste macro-omgevingsfactoren zijn de hoogconjunctuur waar de Nederlandse economie
zich nu in bevindt, de toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,
gemeenten die meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk moeten helpen en
de dreiging van elektrische auto’s. Deze eerste drie en andere factoren uit de DESTEP-analyse
creëren een overwegend gunstig beeld van de macro-omgeving.
De grootste dreiging die hier tegenover staat is de opkomst van de elektrische auto’s. Roze
Ventieldopje levert bij deze auto’s veel minder economisch en ecologisch rendement. Hierdoor daalt
de toegevoegde waarde van Roze Ventieldopje en kan het bestaansrecht van deze onderneming in
gevaar komen. Daarentegen begint deze dreiging naar verwachting pas aan het einde van het
volgende decennium substantieel te worden. Hierom wordt de invloed van macroomgevingsfactoren op de korte tot middellange termijn als gunstig beoordeeld.
In de meso-omgeving zijn de groepen met de sterkste concurrentiekracht de substituten en
afnemers. Leveranciers hebben weinig onderhandelingskracht, directe concurrenten zijn er
nagenoeg niet en de potentiële markt is zo groot dat de concurrentiekracht van nieuwe toetreders
laag is. Er zijn wel meerdere substituten die druk kunnen uitoefenen op Roze Ventieldopje. Deze
substituten hebben daarentegen allemaal gebreken die hun uiteindelijke concurrentiekracht redelijk
sterk maken in plaats van sterk. De enige groep uit het vijfkrachtenmodel die een sterke
concurrentiekracht heeft, is de afnemers. Desalniettemin is de concurrentiekracht van de vijf
krachten gecombineerd laag tot matig. Hierom wordt de meso-omgeving dan ook als gunstig
beoordeeld.
Op basis van het financiële model en het ingevoerde scenario hierin wordt geconcludeerd of Roze
Ventieldopje in dit scenario haalbaar is. Aangezien het hier in principe gaat om een model en niet
zozeer om een prognose kunnen er echter geen harde conclusies getrokken worden uit de
uitkomsten van dit model. De variabelen die ingevuld zijn betreffen de meest realistische
schattingen van de heer Grol en mijzelf. Er zijn daarentegen te veel onzekerheden en aannames om
met een redelijke mate van zekerheid te zeggen dat dit scenario realistisch is of om te concluderen
of Roze Ventieldopje haalbaar is.
Wel kan men concluderen of Roze Ventieldopje in het ingevoerde financiële scenario haalbaar is.
Zoals uit figuur 6 blijkt, behaalt Roze Ventieldopje in dit scenario elk jaar een zeer positief resultaat

Figuur 6: resultaat per jaar, afgeleid van het financiële model

na belasting. Daarnaast heeft elk jaar een positieve mutatie in de liquide middelen. Bovendien wordt
de totale investeringen in zestien of, indien er rekening wordt gehouden met de ingevoerde
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vermogenskostenvoet, 17 maanden terugverdiend. Ten slotte zijn alle kengetallen zeer positief. Dit
maakt dat Roze Ventieldopje in dit financiële scenario haalbaar is.
Met behulp van deze factoren kan een oordeel gegeven worden over de gehele haalbaarheid van
Roze Ventieldopje. De macro-omgevingsfactoren zijn op de korte tot middellange termijn positief;
de concurrentiekracht in de meso-omgeving is relatief laag en de financiële prognoses zijn op alle
gebieden zeer positief. Op basis van deze uitkomsten moet men wel concluderen dat Roze
Ventieldopje in dit specifieke scenario haalbaar is op de korte tot middellange termijn. De financiële
resultaten zijn zelfs zo gunstig dat Roze Ventieldopje waarschijnlijk nog steeds haalbaar is als veel
variabelen negatiever uitvallen. Over de haalbaarheid na deze vijf jaar kan echter geen uitspraak
gedaan worden. De onzekerheden worden bij een langere termijn simpelweg te groot, zeker in
verband met de dreiging van de elektrische auto.
Het belangrijkste adviespunt dat gegeven kan worden op basis van het financiële model is dat er veel
aandacht en tijd in het werven en behouden van bedrijfsklanten gestopt dient te worden. In het
huidige scenario kost het tussen de vier en 6,5 minuten om een particuliere auto te vullen. Hiervoor
wordt gemiddeld een vergoeding van €0,62 ontvangen. Het vullen van een bedrijfsauto kost
daarentegen tussen de 3,38 en vier minuten en hiervoor wordt bij een bedrijf met een abonnement
€4 ontvangen. De loonkosten per particuliere auto zijn dan ook hoger dan die van bedrijfsauto’s en
soms zelfs hoger dan de opbrengst per particuliere auto. Daarom wordt het essentieel voor Roze
Ventieldopje om genoeg bedrijfsklanten te werven om de weinig rendabele particuliere klanten te
dekken.
Ook blijkt uit het financiële model dat de personeelskosten tussen de 70% en 90% van de totale
kosten zijn. Een groot deel van het succes van Roze Ventieldopje hangt dan ook af van twee
factoren: de tarieven die betaald moeten worden aan sociale werkbedrijven voor de inhuur van de
vullers en begeleiders en de gemiddelde vultijd per auto. Indien de vullers de richtlijnen voor de
benodigde hoeveelheid tijd per auto niet halen, zal dit grote gevolgen hebben. Zo zijn bij een vultijd
van vier minuten in plaats van 2,5 de loonkosten per gevulde particuliere auto altijd hoger dan de
gemiddelde opbrengsten per particuliere auto. Het is dan ook essentieel om enerzijds goede
prijsafspraken met de sociale werkbedrijven te maken en anderzijds ervoor te zorgen dat de vullers
de richtlijnen wat betreft vultijd halen.
Ten slotte moet er op de lange termijn een manier worden gevonden om de toegevoegde waarde
van Roze Ventieldopje te verhogen. Elektrische auto’s zullen door hun lagere brandstofkosten en
CO2-uitstoot immers een groot deel van de toegevoegde waarde van Roze Ventieldopje tenietdoen.
Roze Ventieldopje moet daarom op termijn gaan zoeken naar manieren om extra toegevoegde
waarde te creëren. Een idee hiervoor kan het gebruik van sensorventieldoppen zijn om autobanden
op spanning te brengen wanneer nodig in plaats van in een vast interval. Indien Roze Ventieldopje er
niet in slaagt om op nieuwe manieren waarde toe te voegen, kan het voortbestaan van deze
onderneming gevaar gaan lopen.
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4. Nawoord
In dit nawoord zal van elk van de vier te behalen competenties besproken worden in hoeverre het
maken van dit onderzoek heeft bijgedragen aan het behalen van deze competenties. Bij elke
competentie kies ik een onderdeel uit waar ik het meeste over heb geleerd. De competenties zijn als
volgt:
1.
2.
3.
4.

Professioneel handelen
Oordeelsvorming
Communicatie
Adviesvaardigheden

4.1 Professioneel handelen
Voor de competentie professioneel handelen zal ik het onderdeel samenwerking hiervan bespreken.
Onder samenwerken wordt zowel luisteren, uitwisselen en kennisdelen als het bijdragen aan het
team verstaan. Alhoewel ik bij het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek niet daadwerkelijk in teams
heb gewerkt, is er wel sprake geweest van een zekere mate van samenwerking tussen de hee Grol
en mij. Bij het uitvoeren van de opdracht moest ik immers de visie van de heer Grol op Roze
Ventieldopje verwerken, niet die van mij. Het was daarom van groot belang dat ik goed luisterde
naar de uitleg die De heer Grol gaf over Roze Ventieldopje. Om vervolgens te voorkomen dat het
onderzoek dat ik zou uitvoeren niet zou aansluiten bij de wensen van De heer Grol was het
essentieel om hem regelmatig mijn stukken te laten lezen en om feedback te vragen. Op deze
manier kon ik bijsturen indien de uitwerking van mijn onderzoek af begon te wijken van zijn visie.
De samenwerking tussen de heer Grol en mij was daarentegen geen eenrichtingsverkeer, als dat het
geval zou zijn was er überhaupt niet eens sprake van samenwerking. Er werd door mij niet alleen
geluisterd, er werd vanuit mij ook feedback gegeven. Als bepaalde aannames mij niet haalbaar leken
of als ik nieuwe inzichten verkreeg vanuit mijn onderzoek koppelde ik deze terug naar De heer Grol.
Op deze manier wisten wij een gezamenlijke visie te creëren voor Roze Ventieldopje. Dit in
tegenstelling tot de samenwerkingsopdrachten die ik normaal uitvoer. Hierbij ben ik meestal degene
die de visie creëert en de rest van mijn groepsgenoten deze visie laat uitvoeren. Dankzij het
uitvoeren van deze onderzoeksopdracht heb ik daadwerkelijk samen leren werken in plaats van
taken verdelen. Ik werd gedwongen om daadwerkelijk te luisteren naar iemand anders, mijn
inzichten te delen en de feedback te verwerken. Dit onderzoek is het bewijs hiervan. Het is het
resultaat van twee geesten met twee verschillende visies die gezamenlijk, door middel van veel
overleg, discussies en onderzoek een vele malen betere visie hebben gecreëerd.

4.2 Oordeelsvorming
Met betrekking tot oordeelsvorming heb ik gekozen voor het onderdeel probleemformulering. Dit
onderzoek bood geen enorme uitdaging op het gebied van probleemformulering. Het probleem was
vanaf het eerste gesprek met De heer Grol en Harry duidelijk: De heer Grol wilde Roze Ventieldopje
beginnen maar had geen enkel inzicht in de financiële haalbaarheid hiervan en welke factoren
allemaal mee zouden kunnen spelen. Mijn taak was dan ook om dit inzicht te creëren door middel
van het bouwen van een financieel model. Maar in plaats van direct aan dit model te beginnen heb
ik de eerste periode van mijn scriptiestage besteed aan het uitvoeren van omgevingsanalyses om zo
de omgeving en context van dit onderzoek helder te krijgen. Ik kreeg steeds meer inzicht in de
partijen en ontwikkelingen die van belang zullen zijn voor Roze Ventieldopje en de verschillende
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stakeholders. Van gemeenten die de luchtkwaliteit willen verbeteren en doelstellingen met
betrekking tot de participatiewet willen halen naar bedrijven die hun steentje bij willen dragen aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe verder ik kwam met het uitvoeren van deze
opdracht, hoe beter ik de verschillende stakeholders, hun problemen en de gehele sociaalmaatschappelijke context in beeld kreeg.
In het verleden heb ik nooit veel aandacht gestopt in de context van opdrachten die ik uitvoerde.
Het ging mij enkel om het inhoudelijke product, de rest kon mij weinig interesseren. Ik sta hier nog
steeds achter, maar juist door het uitvoeren van de contextanalyse was ik in staat om de opdracht
zelf, het financiële model, zoveel beter uit te voeren. Toen ik begon aan het model had ik een
duidelijk beeld van de variabelen, partijen, kosten en baten die allemaal van invloed zouden kunnen
zijn op Roze Ventieldopje. Dankzij deze opdracht ben ik de meerwaarde van contextanalyses in gaan
zien en dit is dan ook iets waar ik in de toekomst meer aandacht ga besteden.
De vraagformulering is iets wat achteraf gezien wel beter had gekund. Aangezien ik niet zelf met een
onderwerp moest komen en wat ik ging onderzoeken al snel duidelijk was hoefde ik geen plan van
aanpak of iets dergelijks op te stellen. De probleemstelling was duidelijk, wat ik ging onderzoeken
was duidelijk, het was alleen nooit op papier gezet. Daarom zijn deze ook pas opgesteld toen het
onderzoek al nagenoeg af was. Dit leverde alleen wel problemen op toen de deadline naderde en ik
nog mijn inleiding en conclusie moest opstellen. Door het gebrek aan een (goedgekeurde)
hoofdvraag en deelvragen liep mijn scriptie vertraging op en dit wil ik in de toekomst voorkomen.
Over vraagformulering zelf heb ik dan ook nagenoeg niets geleerd, de vraag was immers al duidelijk.
Over het belang van een duidelijke vraagformulering aan het begin des te meer. De
vraagformulering ga ik dan ook zeker anders aanpakken zodra ik mijn masterscriptie ga schrijven.

4.3 Communicatie
Wat betreft de communicatie richt ik mij hier op de schriftelijke communicatie. Het opstellen van
een goed geschreven stuk was geen uitdaging voor mij. Mijn Nederlands is van een redelijk hoog
niveau en motiveren was meestal een van mijn sterkere kanten. Het enige probleem wat ik hierbij
heb is dat mijn zinnen soms overbodig veel woorden bevatten of veranderen in ellenlange,
onbegrijpelijke brokken tekst. Hier ben ik door de feedback van meneer Houben meer op gaan
letten met als gevolg dat mijn zinnen compacter zijn geworden. Door het uitvoeren van deze
opdracht heb ik mijn schrijfstijl nog verder weten te verbeteren.
De echte uitdaging met betrekking tot schriftelijke communicatie zat hem vooral in het visueel
aantrekkelijk maken van mijn opdracht. De opmaak en vormgeving van mijn opdrachten liet ik
namelijk altijd over aan mijn projectgenoten. Zelf vond ik dit onderdeel simpelweg nooit interessant
noch belangrijk. Als de opdracht inhoudelijk maar goed was dacht ik altijd, dan zal de opmaak niet
heel veel uitmaken. Ik begon echter te twijfelen over deze overtuiging toen ik mijn DESTEP-analyse
af had. Tussentijds had ik wat afbeeldingen en tabellen toegevoegd om de verschillende onderdelen
te ondersteunen. Maar ik had tien pagina’s met enorm veel tekst en informatie gecreëerd en zelf
had ik al moeite om hier het overzicht bij te bewaren. Als ik hier al moeite mee had, hoe kon ik dan
ooit verwachten dat iemand anders eenvoudig al deze informatie zou kunnen verwerken en
onthouden? Daarom begon ik met meer aandacht te besteden aan manieren waarop visuele
vormgeving mijn scriptie. Dit komt het meest duidelijk naar voren in de samenvattende schema’s die
ik heb gemaakt. Hier gebruik ik visuele middelen om de hoeveelheid informatie die ik geef in de
analyses samen te vatten en begrijpelijk te presenteren.
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Bij het maken van het financiële model was er sprake van eenzelfde situatie. In het begin stak ik
bijna geen aandacht in de opmaak. Toen ikzelf echter moeite kreeg om het overzicht te bewaren
besefte ik dat het duidelijker en beter opgemaakt moest. Ik heb veel verschillende technieken
gebruikt, van samenvattende schema’s, groeperingsniveaus en grafieken. Tijdens het maken van
deze opdracht heb ik zelf, voor het eerst in lange tijd, de opmaak moeten doen. Dankzij het
eigenhandig ervaren van de problemen en chaos die slechte visuele vormgeving met zich meebrengt
ben ik hier actiever aandacht aan gaan besteden. Hierdoor ben ik erin geslaagd om mijn nagenoeg
niet bestaande vaardigheden op het gebied van visuele vormgeving te verbeteren.

4.4 Adviesvaardigheden
Adviesvaardigheden bestaat uit het onderkennen, signaleren en vervullen van adviesbehoeften.
Gedurende het vervullen van deze opdracht was het primaire doel niet adviseren maar een goed
functionerend model bouwen. Desalniettemin kwam het regelmatig voor dat ik informatie
tegenkwam of ideeën kreeg die Roze Ventieldopje zouden kunnen helpen. Zo was er de keuze qua
rechtsvorm waarbij ik De heer Grol de verschillende voor- en nadelen vertelde over de eenmanszaak
tegenover de bv. Op basis van deze voor- en nadelen adviseerde ik hem om te gaan voor een
eenmanszaak. Toen hij echter voor de bv koos ben ik direct onderzoek gaan doen naar aspecten
hiervan die ik minder goed begreep zoals de gebruikelijkloonregeling. Ik wilde De heer Grol zo goed
mogelijk ondersteunen in de keuzes die hij maakte, ongeacht of het mijn keuze was geweest. Door
steeds actief informatie op te zoeken en deze te delen met De heer Grol ondersteunde ik hem in het
voortraject voor het oprichten van Roze Ventieldopje.
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Bijlagen
Bijlage A: Value Proposition Canvasses
Een Value Proposition Canvas (VPC) is een tool die gebruikt kan worden om heel eenvoudig en
duidelijk weer te geven hoe een product of dienst toegevoegde waarde creëert. Aan de rechterkant
is het customer profile te zien. Hier wordt een klantengroep weergegeven met als uitgangspunt hun
jobs. Dit zijn de taken die ze willen volbrengen, willen ze eten, zich verplaatsen, schrijven of zich
vermaken, wat is het dat de afnemersgroep wilt bereiken? Vervolgens komen de pains, dit zijn alle
negatieve of ongunstige bijkomstigheden die de afnemersgroep op dit moment ervaart als hij of zij
de desbetreffende job uitvoert. Ten slotte zijn er nog de gains, dit zijn de positieve uitkomsten waar
de afnemersgroep op hoopt als zij de job uitvoeren of die zij verwachten van een dienst of product
met betrekking tot de job in kwestie.
Aan de linkerkant staat de value proposition. Deze begint met product en services, wat voor product
of dienst wordt er aangeboden met betrekking tot deze doelgroep. Vervolgens komen de pain
relievers. Dit zijn de aspecten van het product of de dienst die onaangename effecten en
eigenschappen die mensen kunnen ervaren wegnemen. Ten slotte zijn er nog de gain creators, dit
zijn de eigenschappen van het product of de dienst die voordelen creëren. Dit kan verschillen van
besparingen naar extra gemak en comfort of zorgen voor positieve gevoelens.
Door na te gaan of de geboden pain relievers aansluiten op de pains die afnemers ervaren en of de
gain creators erin slagen om gains te creëren die afnemers willen kan worden nagegaan of het
aangeboden product of de dienst afnemerswaarde creëert. Immers, producten die er niet in slagen
om pijnpunten weg te nemen of voordelen op te leveren die afnemers willen zullen weinig kans van
slagen hebben. Voor alle vier de afnemersgroepen van Roze Ventieldopje zijn hieronder VPC’s
gemaakt om zo duidelijk te maken hoe Roze Ventieldopje waarde creëert voor deze
afnemersgroepen.
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The Value Proposition Canvas
Value Proposition: autobanden op spanning brengen voor particulieren

Customer Segment: particuliere autobezitters in de vier grote steden en Gouda

Juiste bandenspanning
verbeterd wegligging
en dus rijcomfort

Meer rijcomfort

Gain Creators
Gratis banden op
locatie op
spanning brengen

Gains

Door het lagere
brandstofverbruik
daalt de CO2-uitstoot

Products
& Services

Minder CO2 uitstoten
zonder er moeite voor doen

Customer
Job(s)
Onvoldoende kennis
over banden om
correct op te pompen

Ervaren vullers dus exact de
juiste spanning

Juiste spanning verlaagt
brandstofverbruik en dus
brandstofkosten

Pain Relievers

Banden worden door een
vuller opgepompt dus zelf
geen vieze handen

Verplaatsen
met de auto
van A naar B

Door de juiste
spanning slijten
banden minder snel

CO2-uitstoot
verminderen
Hoge
brandstofkosten

Autobanden
oppompen

Pains
Banden slijten en moeten
vervangen worden
Risico op
klapbanden

Juiste spanning
verlaagt kans op
klapbanden

copyright: Strategyzer AG

Banden oppompen kost
tijd en is smerig klusje

strategyzer.com
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The Value Proposition Canvas
Value Proposition: autobanden van gehele wagenparken op spanning brengen voor bedrijven

Customer Segment: bedrijven met grote wagenparken rondom de vier grote steden en Gouda

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot dalen
wat zowel kosten autogebruik verlaagt als
ecologisch rendement oplevert

Gain Creators
Alle banden van het
gehele wagenpark
op spanning brengen

Products
& Services

Gains

Gebruik van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt draagt bij aan mvo
en houdt kosten dienst laag

Customer
Job(s)

Vullers gaan geheel zelfstandig
te werk dus kost geen tijd en
gaat nergens ten koste van

Mvo kan veel geld of tijd
kosten en nadelig zijn voor
efficiëntie of kwaliteit

Pain Relievers

Rapportages met aantal
opgepompte banden en
brandstofbesparing maken
rendement zeer inzichtelijk

Werknemers zich
via de (bedrijfs)auto
laten verplaatsen

Mvo zonder er
financieel op
achteruit te gaan

Pains

Hoge kosten
autogebruik

Juiste bandenspanning verlaagt
brandstofverbruik en dus
autokosten

copyright: Strategyzer AG

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
Resultaten mvo
vaak moeilijk te
meten en dus te
communiceren
naar buiten

strategyzer.com

The makers of Business Model Generation and Strategyzer
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The Value Proposition Canvas
Value Proposition: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten om de CO2
uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren

Customer Segment: gemeenten van de vier grote steden en Gouda

Banden op spanning brengen levert
banen op en vermindert o.a.
fijnstof- en CO2-uitstoot van auto’s

Gain Creators

Gains

Uitstoot auto’s in
steden verlagen

Products
& Services

Mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt inhuren

Luchtkwaliteit
verbeteren

CO2-uitstoot verminderen en
luchtkwaliteit verbeteren op een
manier die de economie boost

Customer
Job(s)

Overheden slagen er
niet in om hun
doelstellingen m.b.t. de
Participatiewet te halen

Mensen die onder de
Participatiewet vallen inhuren
van sociale werkbedrijven

Pain Relievers

CO2-uitstoot
verminderen

Doelstellingen
Participatiewet halen

Pains
Luchtkwaliteit verbeteren
en CO2-uitstoot
verminderen meestal
moeilijk en maatregelen
stuiten vaak op verzet

Banden op spanning brengen is
zeer eenvoudig en voor niemand
nadelig dus geen verzet

copyright: Strategyzer AG
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The Value Proposition Canvas
Value Proposition: reclameruimte beschikbaar stellen in de app voor particulieren

Customer Segment: ondernemingen die aan autogebruik gerelateerde producten en diensten
d
leveren in en rondom Gouda en de vier grote steden

Groot klantenbestand mogelijk
doordat banden op spanning
brengen voor particulieren gratis is

Gain Creators

Gains
Groot bereik
van advertenties

Alle banden van het
gehele wagenpark
op spanning brengen

Products
& Services

Customer
Job(s)
Enkel autogebruikers in de
app, gesorteerd op stad dus
reclame kan zeer specifiek

Pain Relievers

Adverteren voor en
verkopen van aan
autogebruik gerelateerde
producten en diensten

Pains
Reclame wordt
ongespecificeerd
gemaakt, bereikt zowel
autogebruikers als
niet-autogebruikers

copyright: Strategyzer AG
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Bijlage B: Handleiding bij het financiële model

Handleiding bij het
financiële model van
Roze Ventieldopje

Langerak, Norbert
27-6-2018
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Algemene opmerkingen
In dit hoofdstuk worden enkele algemene opmerkingen opgenomen en uitgelegd die voor
(nagenoeg) alle sheets gelden. Sommige van deze opmerkingen worden ook nog herhaald bij de
sheets waar deze van toepassing zijn. Echter zijn deze opmerkingen van een dergelijk belang dat ze
hier extra benoemd dienen te worden. Deze opmerkingen zijn als volgt:
1. De volgorde van de namen van posten dient niet aangepast te worden. Dit geldt vooral voor
‘Basisgegevens’ maar ook voor de andere sheets. Dit is van belang omdat de formules die de
naam van een post selecteren dit doen op volgorde. De eerste post bij personeelskosten in
de exploitatiebegroting is ook de eerste post die ingevuld wordt in de basisgegevens. Indien
de volgorde van de eerste twee personeelskostenposten in de basisgegevens omgedraaid
wordt resulteert dit in het omdraaien van de namen in de exploitatiebegroting. Als de
formule voor de eerste personeelskostenpost echter niet hetzelfde is als bij de tweede
personeelskostenpost resulteert dit in de verkeerde waarden of het vastlopen van de
formules. Nieuwe posten dienen daarom altijd na de oude posten ingevuld te worden, niet
ervoor.
2. Enkel de donkergroene cellen zijn variabelen die gewijzigd mogen worden. De rest van de
cellen dienen dan ook niet gewijzigd te worden. Dit geldt voor alle sheets behalve
‘Basisgegevens’. Hierin mogen nagenoeg alle waarden aangepast worden.
3. Wees voorzichtig met het verwijderen van ogenschijnlijk lege kolommen, rijen en cellen.
Sommige lege rijen of kolommen bevatten wel formules maar geven simpelweg geen
waarde omdat aan een bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan. In andere gevallen kan het
voorkomen dat lege cellen juist actief gebruikt worden door andere formules, juist omdat ze
leeg zijn. Het Excelbestand is zeer gevoelig voor mutaties. Verwijder dus in principe geen
lege cellen, kolommen of rijen. Indien dit toch wordt gedaan, controleer dan of alle sheets
nog correct werken.
4. Indien er kolommen of rijen worden toegevoegd op de verkeerde plekken, kan dit ertoe
leiden dat bepaalde verwijzingen niet meer kloppen. Voeg dus in principe geen rijen of
kolommen toe, tenzij dit nodig is om posten toe te voegen. Volg in dit geval deze
handleiding op en controleer of alle verwijzingen en gegevens nog correct zijn.
5. Op veel sheets zijn kolommen of rijen gegroepeerd. Dit wordt gedaan om informatie meer
samen te vatten of omdat deze rijen of kolommen enkel hulpcellen bevatten, geen
daadwerkelijke informatie. Indien formules of sheets worden uitgebreid is het van belang
dat geen enkele kolom of rij gegroepeerd is. Deze moeten immers waar van toepassing
meegenomen worden indien een sheet wordt uitgebreid.
6. Formules die totaaltellingen bevatten worden niet altijd correct doorgetrokken indien
nieuwe regels of kolommen toegevoegd worden. Indien er kolommen of regels toegevoegd
worden, controleer dan altijd of de nieuwe data in deze nieuwe rijen of kolommen wordt
meegenomen in de totaaltellingen. Zo niet, pas deze totaalformules dan handmatig aan.
7. Grafieken halen hun data uit de verschillende rijen en kolommen in een sheet. Indien de
rijen of kolommen waar een grafiek haar data uithaalt gegroepeerd worden valt de inhoud
van de grafiek weg. Hierdoor kunnen grafieken leeg lijken terwijl ze dit niet zijn.
8. In sommige sheets zijn bepaalde delen van het scherm vastgezet. Dit houdt in dat wanneer
men bijvoorbeeld naar beneden scrolt, de bovenste twee regels continu zichtbaar blijven.
Dit kan uitgezet worden door te gaan naar ‘View’ (beeld) en vervolgens bij ‘Freeze panels’
(Blokkeren) te kiezen voor ‘Unfreeze panels’ (Titelblokkering opheffen).
9. Deze handleiding is opgesteld op basis van de Engelstalige Excel dus sommige Nederlandse
namen kunnen niet 100% overeenkomen met de daadwerkelijke Nederlandse naam.
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10. Het is mogelijk dat, na het opstellen van deze handleiding nog wijzigingen zijn doorgevoerd
in het Excelmodel. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle verwijzingen die in deze handleiding
gemaakt worden overeenkomen.

Sheet 1: Basisgegevens
In deze sheet zijn bijna alle verschillende posten opgenomen die in de balansen,
resultatenrekeningen en liquiditeitsbegrotingen komen. Het bestand begint met de activa, gevolgd
met de passiva en ten slotte de resultatenrekening aangegeven met de kleurcodering. Elk van deze
drie categorieën is opgedeeld in subcategorieën als materiële vaste activa, kortlopend vreemd
vermogen en personeelskosten. Vervolgens wordt per categorie elke post genoemd die in deze
subcategorie hoort. Indien de post in kwestie een vaste prijs heeft dient deze opgeschreven te
worden. Sommige posten hebben daarentegen variabele prijzen. Zo zijn de onderhoudskosten van
de materiële vaste activa afhankelijk van de waarde van de materiële vaste activa. Indien de prijs
niet een constant bedrag is dient de kolom ‘Prijs excl.’ leeggelaten te worden. In de kolom ‘Btwtarief’ dient het toepasselijke btw tarief ingevuld te worden. Als btw bij de post in kwestie geen rol
speelt dient 0% ingevuld te worden. De opties hier zijn 0%, 9% en 21%. Hier wordt gekozen voor het
lage btw-tarief van 9% in plaats van 6%. Deze keuze is gemaakt aangezien dit verhoogde tarief vanaf
2019 geldt en het merendeel van de periodes waarop deze financiële na 2019 zullen zijn. Zodra dit is
ingevuld, wordt automatisch de prijs incl. btw berekend. Ook als bij de desbetreffende post geen
vaste prijs is ingevuld is het essentieel dat het desbetreffende btw-tarief wél wordt ingevuld. Hierna
dient de betreffende betalingstermijn ingevuld te worden. De opties hier zijn direct, 1 maand en 2
maanden. Dit zijn de intervallen ten opzichte van het verwerken van de kosten of opbrengsten in de
exploitatiebegroting. Ook hier is het essentieel dat de betalingstermijn wordt ingevuld, zelfs als de
prijs 0 is. De laatste invulvelden van de gegevens bieden de ruimte om eventuele opmerkingen te
plaatsen of om gebruikte bronnen op te nemen.
Voor het toevoegen van posten in ‘Basisgegevens’ kunnen bij de kostenposten in eerste instantie
simpelweg de vrij in te vullen kostenposten vervangen worden door daadwerkelijke kosten met een
prijs, belastingtarief en betalingstermijn. Hierbij moet de eerste vrij in te vullen kostenpost gepakt
worden, niet de tweede. Pas als deze allebei zijn ingevuld dienen nieuwe rijen toegevoegd of
ingevuld te worden voor nieuwe posten. Dit betekent overigens niet dat de desbetreffende post ook
automatisch correct wordt verwerkt in de andere overzichten. De correcte verwerking van posten in
de andere sheets wordt bij de desbetreffende sheets besproken.
Naast de gegevens van de verschillende posten is ook een blok voor de inflatie en een blok voor
overige gegevens toegevoegd. In het inflatieblok dient enkel de jaarinflatie ingevuld te worden, de
rest wordt automatisch berekend. Deze kan elk percentage zijn of gelijk aan 0 indien de effecten van
inflatie overal uitgezet willen worden.
Het laatste onderdeel van deze sheet zijn de overige gegevens. Hierin zijn gegevens opgenomen die
niet in de gewone basisgegevens opgenomen konden worden. In dit blok mogen enkel de groene
cellen aangepast worden, de rest niet.

Sheet 2: Beginbalans
Deze sheet geeft de beginbalans weer per maand 0, dus net voordat de onderneming begint. Hier
zijn alle posten opgenomen die op dit tijdstip aanwezig zijn of kunnen zijn. De immateriële vaste
activa (hierna iva) zijn gelijk aan de aanschafwaarde zoals in ‘Basisgegevens’ is opgenomen.
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Hetzelfde geldt voor de materiële vaste activa (hierna mva). De benodigde hoeveelheid mva en dus
de balanswaarde per maand 0 hangt af van de benodigde hoeveelheid mva in ‘MVA-staat’ op maand
0. De laatste post aan de activazijde van de balans is het banktegoed. Deze is gelijk aan de minimale
benodigde hoeveelheid liquide middelen zoals in ‘Basisgegevens’ is opgenomen. Hier wordt de
aanname gemaakt dat alle liquide middelen banktegoed zijn en niet kas.
Aan de passivakant zijn de eigen inbreng en financieringssubsidie opgenomen voor de bedragen
zoals vermeld in ‘Basisgegevens’. Indien er hierna nog een gat is in de financieringsbegroting wordt
dit aangevuld met een langlopende banklening. Mocht er daarentegen een financieringsoverschot
ontstaan, dan verwerkt Excel dit niet automatisch in een toevoeging aan de liquide middelen of een
afname van de financieringssubsidie. Dit moet dan handmatig verwerkt worden. Indien men een
extra post wil toevoegen kan de naam eenvoudig toegevoegd worden. Dit kan gebeuren door de
nieuwe post toe te voegen in ‘Basisgegevens’ en
vervolgens de formule van de naam in de
desbetreffende categorie in de beginbalans door
te trekken. Stel dat men een iva toe wil voegen,
dan kan de naam van dit actief toegevoegd
worden door de cel met iva X naar beneden door
te trekken. Als de waarde van het actief in de
basisgegevens is ingevoerd kan in de meeste
gevallen de formule van de waarde doorgetrokken
worden of een eenvoudige vlookup (verticaal
zoeken) functie gebruikt worden. Voor sommige
posten, zoals de mva, kan dit niet. De balanswaarde van deze post is immers afhankelijk van de
benodigde hoeveelheid van dat actief. In dat geval dient men zelf een formule op te stellen.
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Sheet 3: IVA-staat
Deze sheet wordt gebruikt om de waarde van de iva te berekenen op elke maand, alsmede de
afschrijvingskosten en kasstromen uit elk immaterieel vast actief. Links bovenin zijn twee
invulvelden die niet direct invloed hebben op deze sheet maar wel betrekking hebben op de iva en
daarom hier vermeld staan. Per immaterieel vast actief kunnen in deze sheet de desbetreffende
variabelen ingevuld worden met betrekking tot de afschrijvingstermijn, restwaarde en
inflatiecorrectie. Deze worden vervolgens verwerkt om zowel per maand als per jaar de afschrijving,
investering e.d. te geven. Alhoewel er in het algemeen geen restwaarde op iva zit is hier wel de optie
toegevoegd om dit te verwerken. Dit is simpelweg gedaan omdat deze sheet is gebaseerd op de mva
en deze optie er daarom nog inzat. Er is daarnaast ook een leeg immaterieel vast actief, iva X,
toegevoegd. Indien men een immaterieel vast actief toe wil voegen dient de oorspronkelijke
aanschafwaarde hiervan toegevoegd te worden in ‘Basisgegevens’ en dienen de variabelen voor dit
actief ingevuld te worden. Hierna wordt automatisch de waarde van dit actief berekend en verwerkt
tot aan de eindbalans toe. De kolommen C t/m F zijn dichtgeklapt aangezien deze enkel hulpcellen
bevatten voor de formules, geen daadwerkelijke informatie. Deze kunnen alsnog weergegeven
worden door groeperingsniveau 2 van de kolommen te selecteren. De rijen zijn op drie niveaus
gegroepeerd. Op niveau 3 zijn alle rijen te zien. Indien de rijen op niveau 2 staan wordt de
uitsplitsing in ‘Afschrijving over oud actief’ en ‘afschrijving over nieuw actief’ bij alle activa
dichtgeklapt. Door op groeperingsniveau 1 van de rijen te gaan staan worden daarnaast ook de
maandelijkse gegevens dichtgeklapt waardoor alleen de samenvattingen per jaar per actief nog
zichtbaar zijn. Onderaan de sheet is daarnaast een grafiek opgenomen die de ontwikkeling van de
boekwaardes van de verschillende immateriële vaste activa laat zien.
Voor het toevoegen van nog een immaterieel vast actief naast iva x dient
men dit eerst toe te voegen aan de basisgegevens. Vervolgens moet zowel
een invulveld voor de variabelen als een gebied voor de daadwerkelijke
waardes toegevoegd worden. Het veld voor de variabelen kan simpelweg
toegevoegd worden door iva x te pakken en deze naar rechts door te
trekken. Het gebied van L1 tot en met L10 dient dus naar kolom M
doorgetrokken te worden. Indien de naam van het nieuwe immateriële
vaste actief is toegevoegd in ‘Basisgegevens’ onder iva X zal hij direct de
juiste naam pakken. Het is dan enkel nog een kwestie om een nieuw gebied
toe te voegen waarin de variabelen verwerkt kunnen worden. Hiervoor
dienen de rijen van het voorgaande actief plus twee witregels onder het
samenvattende schema van het laatste actief gekopieerd en vervolgens
geplakt te worden. In dit
geval zijn dat rij 85 tot en
met 102. Zodra deze
gekopieerd zijn kunnen ze
geplakt worden door in cel
A103 te gaan staan. Indien in
plaats van de rijen enkel de
cellen worden gekopieerd
wordt de groepering niet
gekopieerd. De twee
witregels moeten gekopieerd
worden zodat de afstand
tussen alle iva gelijk blijft, anders bestaat er het risico dat bepaalde formules vast gaan lopen.
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Daarnaast moeten in dit geval ook nog extra rijen toegevoegd worden in ‘Exploitatiebegroting’,
‘Liquiditeitsbegroting’, ‘Te betalen en ontvangen’ en ‘Btw’ maar hier wordt later op teruggekomen.
De gegevens van het nieuwe immateriële vaste actief worden enkel niet toegevoegd aan de grafiek
onderaan de pagina. Dit dient handmatig te gebeuren maar het heeft geen enkel effect op de
formules als dit niet wordt gedaan.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet enkele aannames gemaakt. Deze zijn als volgt:
1. Een iva dat volledig is afgeschreven wordt de dag na het volledig afschrijven vervangen door
een nieuw actief. Indien een iva dus exact op het einde van de maand volledig is
afgeschreven, wordt aan het begin van de volgende maand direct een vervangend iva
aangeschaft. Als een iva op 1/3 van een maand volledig is afgeschreven wordt de dag daarna
direct een nieuw iva aangeschaft en hierop wordt dan 2/3 van een maand afgeschreven.
2. Als een iva volledig is afgeschreven en een restwaarde heeft wordt dit, ongeacht op welk
moment in de maand het is afgeschreven, de volgende maand verkocht voor een percentage
van de restwaarde. Dit percentage kan in cel B2 ingevuld worden.
3. De betalingstermijn op het verkopen van een actief dat de restwaarde heeft bereikt is
hetzelfde als de betalingstermijn voor het aanschaffen van dit actief.
4. De rijen met aanschafwaarde geven de aanschafwaarde van alle iva in de desbetreffende
categorie aan die aan het einde van de desbetreffende maand of het desbetreffende jaar
aanwezig zijn. Hieronder vallen dus ook de activa die in de desbetreffende maand de
restwaarde hebben bereikt maar nog niet afgestoten zijn.
5. De rijen met de restwaarde vermelden de restwaarde zodra deze bereikt is en dus niet
wanneer het actief tegen een bepaald percentage van de restwaarde wordt verkocht.
6. Desinvesteren bij iva is niet mogelijk. Dit omdat er van deze iva altijd een nodig zal zijn, tenzij
de bedrijfsvoering wordt beëindigd. Hier wordt vanzelfsprekend niet uitgegaan in dit
onderzoek.
7. Afschrijvingen gebeuren lineair.
8. De aanschafwaardes van de iva zijn constant, bij groei of krimp worden deze niet aangepast.
De enige factor die de aanschafwaarde kan beïnvloeden is de inflatie.
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Sheet 4: MVA-staat
Deze sheet heeft veel overeenkomsten met de vorige sheet dus zal er hier vooral ingegaan worden
op de verschillen. Het belangrijkste verschil tussen de mva en iva is dat er van de iva altijd slechts
één nodig zal zijn. Er hoeft steeds maar één website of één database te zijn. Dit is daarentegen niet
het geval bij de mva. Hoe meer klanten er zijn, hoe meer vullers er in dienst moeten zijn en dus ook
hoe meer vulapparaten, compressoren en dergelijke er nodig zullen zijn. Linksboven kan ingevuld
worden hoeveel er van een bepaald materieel vast actief nodig zijn per vuller. Dit wordt
vermenigvuldigd met het totale naar boven afgeronde benodigde aantal vullers per stad (Zie
‘Personeel’). Als er een halve vuller nodig is in een stad zal kan er volstaan worden met inhuur van
de helft van de normale arbeidsuren die een vuller maakt. Deze vuller die voor de helft aanwezig zal
zijn heeft daarentegen wel een volledig vulapparaat nodig. Door het naar boven afgeronde aantal
vullers te vermenigvuldigen met het aantal van een bepaald actief dat per vuller nodig is kan zo per
maand berekend worden hoeveel er van een materieel vast actief nodig is. Dit wordt ten slotte ook
weer naar boven afgerond aangezien geen halve materiële vaste activa gekocht kunnen worden.
Bij elk materieel vast actief is er vervolgens een capaciteit gecreëerd van 50, behalve bij de
vulwagens. De capaciteit van deze is 20 aangezien er van dit actief veel minder nodig zullen zijn. Bij
actief x is de capaciteit 1. Elke maand gaat Excel na of het benodigde aantal van dat specifieke actief
gelijk anders is dan in de voorgaande maand. Zijn er meer van het actief nodig, dan wordt er
geïnvesteerd. Daalt het benodigde aantal van dat actief dan wordt er gedesinvesteerd. De
verkoopwaarde van een gedesinvesteerd actief hangt af van het percentage dat in B10 wordt
ingevuld. Dit percentage is voor alle materiële activa gelijk.
Mocht een situatie zich voordoen dat de capaciteit van een actief lager wordt dan het benodigde
aantal van dat actief, dan verschijnt er bij dat actief een melding dat de capaciteit verhoogt moet
worden.
Dit kan gedaan worden de rijen te kopiëren van het benodigde aantal activa en deze in te voegen.
Stel dat op een gegeven moment er 53 vulapparaten nodig zijn en de huidige capaciteit slechts 50 is.
In dat geval moeten, zoals in de afbeelding hieronder te
zien is, rij 548 tot en met rij 580 gekopieerd worden en
vervolgens ingevoegd in rij 581. Voeg hiervoor zelf eerst
lege rijen toe waarna de gekopieerde cellen geplakt
kunnen worden. In plaats daarvan kan er ook voor
gekozen om met de rechtermuisknop op rij 581 te klikken
en vervolgens te kiezen voor de optie ‘Insert copied cells’
of ‘gekopieerde cellen invoegen’. Op deze manier wordt er
capaciteit gecreëerd voor drie nieuwe vulapparaten en
verdwijnt de foutmelding.
Let er bij het kopiëren van de cellen wel op dat alle rijen
opengeklapt zijn. De onderste drie rijen van elk actief,
‘Aantal maanden reset’, ‘Af te schrijven waarde oud actief’
en ‘Aantal benodigd deze periode’ zijn namelijk hulpcellen
en daarom standaard dichtgeklapt. Hierdoor kunnen deze
cellen gemist worden bij het kopiëren wat erin zal
resulteren dat de formules vastlopen. Ook is het van
belang om de twee witregels tussen het samenvattende
schema en het actief met het hoogste nummer te houden.
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Wordt dit niet gedaan dan kunnen andere formules eventueel vastlopen. Ten slotte is het van belang
om de capaciteit niet hoger te maken dan nodig. Als er slechts maximaal 55 vulapparaten nodig zijn
moet de capaciteit niet veel hoger zijn dan 55. Dit omdat elke toevoeging aan de capaciteit 708
ingevulde cellen met zich meebrengt. Dit maakt het Excelbestand erg groot en zwaar waardoor hij
berekeningen vertraagd uitvoert en slechter gaat functioneren.
Indien men een nieuw materieel vast actief toe wil voegen kan dit eenvoudig gedaan worden door
de naam van actief x in ‘Basisgegevens’ te wijzigen en vervolgens de bijbehorende variabelen in te
voegen. Als er naast actief x nog een actief toegevoegd moet worden kan dat op dezelfde manier als
bij iva x. Voeg de naam van het nieuwe actief toe aan ‘Basisgegevens’, trek N1 t/m N10 een kolom
naar rechts door en vul de gegevens in. Voeg daarnaast links bovenin ook nieuwe cellen toe waarin
ingevuld kan worden hoeveel er van dit nieuwe actief per vuller nodig is. Voeg vervolgens twee rijen
toe onder rij 25 en selecteer daarna ‘Aantal benodigd actief x’ en ‘Aantal benodigd actief x naar
boven afgerond’, dus het gebied C27:BP28. Trek dit in zijn geheel twee rijen naar beneden door en
dan wordt automatisch per maand berekend hoeveel er van dit nieuwe actief nodig is. Ten slotte
moet er nog capaciteit gecreëerd worden voor het nieuwe actief. Selecteer hiervoor de rijen van een
willekeurig actief vanaf de rij waarin de naam vetgedrukt staat tot en met twee witregels onder het
samenvattende jaarschema. In het geval van actief x zou dit rij 2883 t/m rij 3452 zijn. Kopieer dit
gebied in de eerstvolgende rij hieronder, in dit geval dus vanaf rij 3453. Hierna moeten alleen nog
rijen toegevoegd worden in ‘Exploitatiebegroting’, ‘Liquiditeitsbegroting’, ‘Te betalen en ontvangen’,
‘Btw’ en ‘Eindbalansen’. Het nieuwe actief wordt alleen niet toegevoegd aan de grafiek, dit dient
handmatig te gebeuren maar heeft geen enkele invloed op de rest van de formules.
Voor de rest zijn de kolommen D t/m J standaard dichtgeklapt omdat hier alleen maar hulpformules
instaan. Als de rijen op niveau drie staan zijn ook hier de hulpcellen dichtgeklapt. Door op niveau 2
te gaan staan zijn alleen de samenvattende schema’s van de verschillende activa te zien en op
niveau 1 zijn alle gegevens van de activa dichtgeklapt. Onderaan de sheet is daarnaast een grafiek
opgenomen die de ontwikkeling van de boekwaardes van de verschillende materiële vaste activa
laat zien.
Ten slotte zijn er ook voor het opstellen van deze sheet weer aannames gemaakt. Deze zijn exact
hetzelfde als die van de iva-staat behalve dat er dus nu wel wordt gedesinvesteerd. Als een actief in
een maand niet meer nodig is doordat het aantal benodigd is gedaald onder het nummer van dat
actief, wordt er gedesinvesteerd. In de desbetreffende maand wordt het actief niet meer
afgeschreven en in de eerstvolgende maand wordt het actief verkocht tegen een percentage van de
boekwaarde. Net zoals bij de restwaarde is de betalingstermijn bij het desinvesteren van activa
hetzelfde als de betalingstermijn voor de aanschaf van dat desbetreffende actief.
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Sheet 5: Klanten
In deze sheet kan per stad het verwachte aantal klanten worden ingevuld, zowel voor particuliere
klanten als bedrijfsklanten. Hiervoor moet een zestal maanden worden geselecteerd en bij elk van
deze maanden moet het verwachte aantal klanten opgegeven worden. De keuze voor zes maanden
is gemaakt omdat op deze manier een waarde ingevuld kan worden voor maand 0, het beginpunt
van de onderneming, en vervolgens voor het einde van elk jaar (alhoewel de maand die gekozen
wordt dus niet per se het einde van een jaar hoeft te zijn). Vervolgens wordt automatisch een
formule gemaakt voor een zesdegraads polynoom die door deze zes punten heengaat. Op deze
manier kan het verwachte aantal klanten in elke maand tussen deze zes maanden berekend worden.
Wel zijn er een paar aanpassingen op deze formule gedaan aangezien er een paar problemen waren
bij deze wiskundige aanpak. Als de hoeveelheid klanten tussen twee intervallen gelijk bleef
schommelde de grafiek toch licht. Stel dat het aantal klanten in maand 36, 48 en maand 60 10.000
is. In dat geval kon het gebeuren dat de grafiek continu tussen de 10.100 en de 9.900 schommelt. Dit
terwijl het de bedoeling is dat er op dit interval juist helemaal geen verandering is. Het grootste
problemen hiervan was dat in sommige gevallen er hierdoor continu nieuwe activa werden
aangeschaft en vervolgens weer gedesinvesteerd. Daarom is er een wijziging aangebracht in de
formule zodat, als er op een interval geen mutatie is in het aantal klanten, er ook geen mutatie is in
de uitkomsten.
Het tweede probleem was dat dit een puur wiskundige vergelijking is en deze soms vreemde
waarden aan kan nemen. Als de relatieve ontwikkeling tussen de intervallen zeer onlogisch is neemt
de formule soms vreemde vormen aan. Stel dat zowel het eerste als tweede interval 12 maanden
zijn maar de groei op interval 1 is 100% en de groei op interval 2 is 1600%. In dat geval kan het
aantal klanten negatief worden op het eerste interval. Dit gebeurd ook als interval 1 bijvoorbeeld 5
maanden is met een groei van 50% en interval 2 25 maanden is maar ook een groei van 50% heeft.
Daarom is de optie toegevoegd om de waarden van de formule te begrenzen. Als wordt gekozen
voor de optie ‘Met limieten’ in plaats van ‘Vloeiend’ bij de categorie ‘Vorm grafiek’ kunnen de
uitkomsten van de formule niet boven of onder de grenzen van dat interval komen. Dus als het
interval van maand 12 tot en met 24 is en de klanthoeveelheden hierbij respectievelijk 2.000 en
5.000 zijn kan de uitkomst niet hoger worden dan 5.000 of lager dan 2.000. Indien de relatieve groei
tussen de intervallen daarentegen niet te erg verschilt is er echter weinig tot geen verschil tussen de
vloeiende en begrensde optie.
Bij de bedrijven is er, naast het totale aantal klanten in een maand, ook nog de variabele ‘Percentage
bedrijven dat de dienst eenmalig gebruikt’. Dit heeft te maken met de aanname dat elk bedrijf in
eerste instantie Roze Ventieldopje uitprobeert tegen het hogere tarief voor losse bezoeken. Een
bepaald percentage van de bedrijven besluit vervolgens een abonnement en gaat hierna het
verlaagde tarief betalen en het resterende percentage wordt hierna geen klant. Een andere
aanname is dat, wanneer het aantal bedrijfsklanten daalt, het aantal nieuwe klanten op 0 wordt
gezet en de daling volledig wordt verwerkt in het aantal bedrijfsabonnementen.
Het is ten slotte de bedoeling dat Roze Ventieldopje begint in Gouda. Zodra de bedrijfsvoering daar
eenmaal soepel loopt gaat er uitgebreid worden naar Rotterdam en hierna wordt gekeken naar
eventuele andere steden. Hierom is ook ‘Stad X’ toegevoegd, een nader te bepalen stad waar Roze
Ventieldopje ook in kan beginnen. De maanden, hoeveelheid klanten en naam van de stad kunnen
vervolgens ingevuld worden en dit wordt overal direct correct verwerkt. De enige plek waar de naam
van de stad handmatig gewijzigd moet worden is in de grafiek die de ontwikkeling van de
hoeveelheid klanten weergeeft.
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Sheet 6: Personeel
Deze sheet berekent, op basis van het aantal klanten uit de vorige sheet en nader in te vullen
variabelen hoeveel vullers er per stad ingehuurd moeten worden en wat de loonkosten hiervan
zullen zijn. Ook wordt in deze sheet berekend hoeveel begeleiders er nodig zijn, wat hun loonkosten
bedragen en hoeveel brandstofkosten de vulwagens maken. Hiervoor moeten linksboven de
weergegeven variabelen ingevuld worden.
Bij de vulwagens is het nog niet bekend of deze elektrisch zullen zijn of op een andere vorm van
brandstuf zullen rijden. Desalniettemin zal hier een ruwe inschatting gegeven worden van de
brandstofkosten. De vulwagens zullen gebruikt worden om de vullers zowel naar bedrijven als
tussen de bedrijven te verplaatsen. Afhankelijk van de gemiddelde reistijd tussen bedrijven, de
gemiddelde snelheid van de vulwagens en het aantal bedrijfsklanten kan zo berekend worden
hoeveel kilometer er in totaal met de vulwagens per maand wordt gereden. Door dit te
vermenigvuldigen met het gemiddelde brandstofverbruik per kilometer en de prijs van deze
brandstof per eenheid kan ten slotte berekend worden hoeveel brandstofkosten er worden gemaakt
door de vulwagens per stad, per maand en in totaal.
Bij de particulieren hangt de hoeveelheid auto’s die een vuller kan vullen per uur af van twee
variabelen: de vultijd van een auto en de looptijd tussen auto’s. Voor nu is ervan uitgegaan dat de
vultijd van een auto bij zowel particulieren als bedrijven, ongeacht de stad en het tijdstip hetzelfde
is. Als de vultijd per auto in maand 0 bij particulieren in Gouda wordt dit dan ook direct bij alle
andere vultijden aangepast. Indien men verschil wil aanbrengen in de vultijd bij verschillende steden
of klantgroepen kan dit gedaan worden door de getallen hard in te voeren bij de desbetreffende
klantgroepen of steden.
Zodra deze variabelen ingevuld zijn wordt er op dezelfde manier te werk gegaan als bij de
klantaantallen uit het vorige hoofdstuk: er wordt door de zes punten van de vultijd een zesdegraads
polynoom getrokken. Deze werkt exact hetzelfde als de vorige zesdegraads polynomen met als
uitzondering dat deze bij onlogische variabelen wel vreemde waardes aan kan nemen. Er is hier
namelijk niet de optie om te kiezen tussen ‘Vloeiend’ en ‘Met limieten’. Ook kunnen de maanden in
deze sheet niet aangepast worden, deze zijn hetzelfde als bij de vorige sheet. Het is daarom van
belang om de waarden van deze variabelen zelf te controleren door de tabellen met ‘Vultijd in
minuten’ en dergelijke per stad na te gaan. ‘Looptijd tussen auto’s’ werkt op exact dezelfde manier
als ‘Vultijd per auto’ met als enige verschil dat er hier nu wel van wordt uitgegaan dat de looptijd
tussen auto’s met de tijd afneemt. De gedachte hierachter is als volgt: als meer particulieren zich bij
Roze Ventieldopje aansluiten zullen er per straat meer auto’s staan die bijgevuld kunnen worden.
Hierdoor zal de looptijd tussen de auto’s afnemen.
Met behulp van deze twee variabelen wordt berekend hoeveel tijd het gemiddeld kost om één auto
te vullen en hoeveel auto’s er per uur gevuld kunnen worden. Door het totale aantal particuliere
klanten te delen door het aantal auto’s per uur en het aantal keer dat een particuliere auto per
maand gevuld dient te worden kan zo berekend worden hoeveel manuren er in totaal nodig zullen
zijn om alle particuliere auto’s bij te vullen.
Eenzelfde systeem is toegepast bij de bedrijven, enkel dan met andere variabelen. Aangezien bij een
bedrijf alle auto’s nagenoeg naast elkaar staan en allemaal bijgevuld moeten worden is de looptijd
hier vele malen korter. Maar terwijl de looptijd tussen auto’s van bedrijven een stuk korter is,
moeten de vullers wel eerst bij die bedrijven komen. Aangezien bedrijven zich voornamelijk buiten
de binnensteden bevinden zal er een reistijd zijn naar deze bedrijven toe en tussen de bedrijven. Net
zoals bij de looptijd tussen auto’s bij particulieren wordt er bij de reistijd tussen bedrijven ook vanuit
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gegaan dat deze in de loop van de tijd afneemt doordat steeds meer bedrijven zich bij Roze
Ventieldopje aansluiten. De laatste variabele die nodig is om de totale benodigde hoeveelheid
manuren te berekenen is het gemiddelde aantal auto’s per bedrijf. Voor nu staat deze vast op 20 bij
Gouda en 25 in Rotterdam. Hiervoor is gekozen omdat er in een grote stad als Rotterdam ook
grotere bedrijven zijn met grotere wagenparken.
Met behulp van deze variabelen kan, net zoals bij de particulieren, worden berekend hoeveel auto’s
er per uur gevuld kunnen worden. Door dit te delen door het totale aantal bedrijfsklanten en
vervolgens te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal auto’s per bedrijf kan de totale
benodigde hoeveelheid manuren worden berekend.
Op basis van de totale benodigde hoeveelheid manuren bij particulieren en bedrijven in een stad en
het gemiddelde aantal contracturen per week per vuller kan vervolgens worden berekend hoeveel
vullers er in een maand in dienst moeten zijn en wat de totale loonkosten per stad zijn. Dit wordt per
stad gedaan en uiteindelijk samengevat onderaan de sheet. Ook kan de totale benodigde
hoeveelheid vullers gebruikt worden om te berekenen hoeveel begeleiders er nodig zullen zijn voor
de vullers. Voor nu zijn zowel aantal vullers als aantal begeleiders niet afgerond. Het is dus mogelijk
dat er bijvoorbeeld 5,5 vullers nodig zijn en 1,1 begeleider. In dat geval worden ook loonkosten
berekend alsof er 5,5 vullers en 1,1 begeleider ingehuurd zouden zijn. De gedachte hierachter is dat,
als er bijvoorbeeld nog 0,5 vuller extra nodig is, er een extra vuller wordt ingehuurd maar deze
slechts voor een half dienstverband wordt ingepland en dus ook gefactureerd. Als men deze getallen
echter naar boven afgerond wil hebben kan dit eenvoudig aangepast worden door middel van een
roundup formule bij ‘Aantal benodigde vullers’ en ‘Aantal benodigde begeleiders’ bij elke stad. Ook
wordt er per stad nog een kostprijs per particulier en kostprijs per bedrijfsauto berekend. Dit wordt
gedaan door de loonkosten voor de particulieren of bedrijven in een stad te berekenen en dit
vervolgens te delen door het totale aantal particuliere auto’s of bedrijfsauto’s. Bij de
kostprijsberekening van de bedrijfsauto’s worden daarnaast ook nog de brandstofkosten
meegenomen. In deze kostprijs zijn dus enkel de loonkosten en brandstofkosten meegenomen, geen
afschrijvingskosten o.i.d.
Indien men een extra stad toe wil voegen aan deze sheet hoeft enkel een totale stad gekopieerd en
geplakt te worden. Dit kan gedaan worden door rij 127 t/m 187 te selecteren, kopiëren en
vervolgens in te voegen in rij 188. Als in het tabblad ‘Klanten’ de nieuwe stad op de correcte manier
is toegevoegd worden alle variabelen en namen automatisch aangepast. In dit voorbeeld wordt
gekozen voor het kopiëren van stad x maar Gouda of Rotterdam kunnen ook gekopieerd worden.
Ten slotte zijn er een paar aannames en opmerkingen die bij deze sheet horen en hieronder
samengevat worden:
1. De personeelsleden worden bij de sociale werkbedrijven ingehuurd tegen een vast
uurtarief. De sociale werkbedrijven zijn hierom verantwoordelijk voor de sociale lasten,
vakantiegeld en dergelijke.
2. Er zijn geen andere variabelen dan hiervoor benoemd die invloed hebben op de gemiddelde
vultijd per auto.
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Sheet 7: omzet
In deze sheet wordt, per categorie en per stad, de omzet per maand en per jaar berekend. Door de
variabelen bovenin in te vullen wordt, op basis van de klantaantallen uit ‘Klanten’ en het gemiddelde
aantal auto’s per bedrijf en aantal keer vullen per maand van bedrijfsauto’s berekend hoeveel de
omzet per maand is. Ook is hier een maandelijkse subsidie per vuller opgenomen. Deze is
opgenomen om de effecten te weergeven als een vaste subsidie per vuller verstrekt zou worden.
Deze vergoeding wordt echter pas in de volgende sheet verwerkt.
De sheet is opgesplitst in twee delen: omzet ingedeeld naar stad en omzet ingedeeld naar soort.
Zoals de namen doen vermoeden is bij het eerste deel de omzet primair ingedeeld op basis van de
stad en secundair op soort. Bij het tweede deel is dit het exact tegenovergestelde. Via de
verschillende groeperingsniveaus op de verticale as kan de verdeling zo gedetailleerd of samengevat
gemaakt worden als wenselijk is. Daarnaast zijn onderaan de sheets schema’s weergeven die de
verdeling van de omzet over de verschillende categorieën per jaar weergeven. Er zijn verschillende
controlecellen opgenomen die een melding geven als de omzet van een bepaalde categorie volgens
verdeling 1 niet meer gelijk is aan de omzet volgens verdeling 2.
Indien men naast Stad X nog een stad toe wil voegen dient bij beide indelingen deze stad handmatig
toegevoegd te worden. Dit kan eenvoud
gedaan worden door eerst bij de indeling naar
stad alle rijen van een willekeurige andere
stad, inclusief witregels, te selecteren en
kopiëren. In het voorbeeld hiernaast betekent
dit het kopiëren van regel 42 t/m 53. Deze
moeten vervolgens ingevoegd worden in regel
54. Als het toevoegen in de vorige sheets
correct is gebeurd selecteert Excel nu
automatisch de naam van de nieuwe stad,
klantaantallen en andere variabelen om zo de
omzet uit deze nieuwe stad te berekenen. Enkel de ‘Totale omzet’ formule moet handmatig
aangepast worden door ook de omzet uit de nieuwe stad hierbij op te tellen.
Nu is het enkel nog een kwestie van deze nieuwe stad toevoegen aan ‘Omzet ingedeeld naar soort’.
Hiervoor moet onder elke omzetcategorie een
regel toegevoegd worden. Vervolgens dient de
complete bovenstaande formule doorgetrokken
te worden. In het voorbeeld hiernaast betekent
dit dat onder rij 62 en rij 66 een nieuwe regel
ingevoegd moeten worden. Vervolgens moeten
rij 62 en 66 doorgetrokken of gekopieerd
worden naar de nieuwe rij. Wel moeten alle
totaalformules nog handmatig doorgetrokken
worden zodat zij ook de nieuwe stad meetellen.
Zoals uit de afbeelding hiernaast blijkt wordt
deze formule namelijk niet doorgetrokken als
een nieuwe regel ingevoegd wordt. Door dit
voor alle omzetcategorieën te doen wordt ook
in deze verdeling van de omzet de nieuwe
stad toegevoegd. Een laatste belangrijke

69

opmerking over ‘Omzet ingedeeld naar soort’ is dat de omzetcategorieën in kolom A zijn ingevoerd
door middel van zogenaamde matrixformules. Dit houdt in dat deze formules alleen werken als ze
ingevoerd worden met ctrl + shift + enter. Als de formules in kolom A de #NUM-foutmelding geven
betekent het meestal dat Excel de formule niet meer herkent als matrixformule. In dat geval moet
de formule in de formulebalk geselecteerd worden en dient men simpelweg op ctrl + shift + enter te
drukken. Dit lost in het merendeel van de gevallen de problemen op.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet weer een paar aannames gemaakt:
1. Er zijn geen seizoensinvloeden op de omzet.
2. De prijzen en vergoedingen kunnen enkel wijzigen door een inflatiecorrectie.
3. Indien bedrijfsauto’s meer dan één keer per maand gevuld worden, bijvoorbeeld 1,5 keer
per maand, worden alle nieuwe bedrijfsklanten 1 keer gevuld tegen het tarief van nieuwe
klanten en 0,5 keer het tarief voor abonnementsklanten (rekening houdend met het
percentage klanten dat de dienst eenmalig gebruikt). Al bestaande abonnees worden
gewoon 1,5 keer gevuld per maand.
4. Er is inflatiecorrectie op alle prijzen en afnemers of op geen enkele prijs en afnemer.
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Sheet 8: exploitatiebegroting
In deze sheet komen alle opbrengsten en kosten uit de vorige sheets samen tot één overzicht en
uiteindelijk een resultaat. Aangezien dit een samenvattende sheet is zijn er hier dan ook nagenoeg
geen variabelen die ingevuld kunnen worden. De enige variabele in deze sheet is ‘Inflatiecorrectie’.
Hiermee kan per post bepaald worden of men deze in de tijd wil corrigeren met de inflatie of niet.
De omzet wordt direct aangepast indien er extra steden, en dus extra omzet wordt toegevoegd aan
de overige sheets. Indien men bij
‘IVA-staat’ of ‘MVA-staat’ een actief
heeft toegevoegd kan dit eenvoudig
aan deze sheet toegevoegd worden.
Stel dat men een materieel vast
actief toe wilt voegen, dan dient er
een nieuwe regel toegevoegd te worden onder ‘Afschrijvingskosten actief x’. Vervolgens kan de
formule uit regel 40 simpelweg volledig doorgetrokken worden naar beneden. Wel moet ook hier de
totaaltelling van de afschrijvingskosten handmatig doorgetrokken worden.
Voor de overige kosten zijn bij elke categorie twee vrij in te vullen posten ingevuld. Indien de naam
van de desbetreffende kostenpost wordt gewijzigd in de basisgegevens wordt dit ook hier
automatisch aangepast. De formules die bij de vrij in te vullen kostenposten staan zoeken simpelweg
de waarde uit ‘Basisgegevens’ op die bij deze post horen en passen hier, waar van toepassing,
inflatiecorrectie op toe. Indien de kostenpost in kwestie niet op die manier berekend kan worden
dient men zelf een formule op te stellen en door te trekken. Mochten er bij een categorie meer dan
twee nieuwe kostenposten toegevoegd moeten worden, dan kan dit door bij zowel ‘Basisgegevens’
als in deze sheet een extra regel in te voegen en simpelweg de formules erboven door te trekken. De
correcte naam wordt dan automatisch geselecteerd, de formule pakt zoals eerder gezegd enkel het
ingevulde bedrag uit ‘Basisgegevens’.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet enkele aannames gemaakt. Deze hebben enige
overlap met de volgende sheets en zijn als volgt:
1. Zowel lenen als aflossing vinden plaats op de laatste van de maand. De rentelasten en baten worden dus berekend over het openstaande saldo aan het begin van de maand.
2. Rentekosten en -baten worden maandelijks berekend en uitgekeerd.
3. De rentebaten zijn meegenomen onder ‘Totale kosten’ vanwege de verwaarloosbare
omvang en het negatieve totaalsaldo van de financiële baten en lasten.
4. Indien aflossingen niet direct betaald worden en in plaats daarvan als ‘Te betalen aflossing’
worden gemarkeerd wordt dit deel van de schuld nog meegenomen voor de
interestberekening.
5. Sociale lasten loon directie worden buiten beschouwing gelaten.
6. Eventuele belastingbaten en actieve latenties bij verlies worden berekend tegen 20%. Het
belastingtarief bij winst bedraagt 20% tot 200.000 en 25% voor het resultaat daarboven.
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Sheet 9 t/m 11: liquiditeitsbegroting, te betalen en ontvangen en btw
In ‘Liquiditeitsbegroting’ wordt een overzicht gegeven van de mutaties van de liquide middelen van
Roze Ventieldopje. Deze sheet kent, net zoals ‘Exploitatiebegroting’ geen variabelen meer. De
liquiditeitsbegroting is gebaseerd op het kasstroomoverzicht zoals de Nederlandse
jaarverslaggevingsstandaarden voorschrijven maar hier wordt soms wat betreft rubricering of
indeling vanaf geweken. De formules voor de namen van de verschillende posten in de categorieën
‘Ontvangsten afnemers’, ‘Betalingen aan leveranciers en werknemers’ en ‘Kasstroom uit rente’ zijn
matrixformules. Dit betekent weer dat deze met ctrl + shift + enter ingevoerd moeten worden,
anders werken ze niet. Indien er een post wordt toegevoegd die onder een van deze categorieën
valt, bijvoorbeeld een nieuwe kostenpost, wordt deze automatisch toegevoegd en wordt de
bijbehorende kasstroom berekend. Hiervoor is het essentieel dat de gegevens in ‘Basisgegevens’
correct zijn ingevuld. In deze sheet worden namelijk alleen posten weergegeven die in een omzet,
kosten of rente categorie vallen én een ingevulde betalingstermijn hebben. Voor elke ingevoerde
post in ‘Basisgegevens’ wordt in de sheet ‘Voor formules’ gecontroleerd of er aan deze voorwaarden
wordt voldaan. Indien dit het geval is wordt de desbetreffende post toegevoegd aan het
kasstroomoverzicht en wordt het bijbehorende belastingtarief, de betalingstermijn en het bedrag
aan kosten of opbrengsten automatisch opgezocht en verwerkt. Hiervoor zijn bij zowel ontvangsten
als betalingen en rente twee witregels toegevoegd. De formules die hierin staan werken in elke
situatie volledig automatisch. Indien er daarentegen meer posten worden toegevoegd aan
basisgegevens dan er regels beschikbaar zijn in de
liquiditeitsbegroting geven de controlecellen een
waarschuwing. Voeg dan simpelweg nieuwe regels toe in de
desbetreffende categorie en trek de formules erboven door.
Indien er een immaterieel of een materieel vast actief is
toegevoegd moeten hiervoor zowel investeringen als
restwaarde (en bij de mva ook bij desinvesteringen) regels
toegevoegd en vervolgens doorgetrokken worden. Indien men
een immaterieel vast actief wil toevoegen in de situatie
hiernaast moet dan onder regel 57 en 75 een regel
toegevoegd te worden. Vervolgens kan de formule erboven
simpelweg doorgetrokken worden. Denk er hierbij wel aan dat
de totaaltellingen nog handmatig doorgetrokken dienen te
worden.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet nog enkele
aannames gemaakt. Deze zijn als volgt:
1. Indien het saldo liquide middelen onder gestelde grens
(van in dit geval €1.000) dreigt te komen wordt dit tekort aangevuld vanuit het rekeningcourantkrediet.
2. Indien er overtollige liquide middelen zijn worden deze eerst gebruikt om het rekeningcourantkrediet af te lossen.
3. Er wordt geen dividendbelasting meegenomen aangezien deze binnenkort afgeschaft wordt.
‘Te betalen en ontvangen’ en ‘Btw’ zijn kopieën van deze sheet met enkele aanpassingen. Deze
worden gebruikt als hulpmiddel om de vorderingen, schulden en het btw-saldo te berekenen. Het is
daarom van essentieel belang om elke regel die toegevoegd wordt aan ‘Liquiditeitsbegroting’ en elke
andere mutatie die in deze sheet doorgevoerd wordt ook door te voeren in deze twee sheets.
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Bij ‘Te betalen en ontvangen’ is bij betalingstermijn simpelweg in elke cel ‘Direct’ ingevuld. Het
verschil tussen wat er betaald en ontvangen is volgens ‘Liquiditeitsbegroting’ en wat er betaald en
ontvangen zou zijn indien de betalingstermijn overal direct was zoals in ‘Te betalen en ontvangen’
het geval is, is immers het saldo van de schulden en vorderingen. De btw-positie wordt berekend
door alle kosten en opbrengsten te vermenigvuldigen met het desbetreffende btw-tarief en dus niet
met 1+tarief. Hierdoor worden enkel de btw-bedragen berekend. Enkele categorieën waar geen btw
op zit zoals rente en financieringsactiviteiten zijn in deze sheet weggelaten.
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Sheet 12: eindbalansen
In deze sheet worden de eindbalansen opgenomen voor de eerste vijf jaar van Roze Ventieldopje.
Ook deze sheet is volledig geautomatiseerd en kent daarom geen variabelen. Indien de
balanstotalen van een balans niet sluiten wordt er hiervan een melding gemaakt linksboven de
desbetreffende eindbalans.
In het geval dat er een extra actief is toegevoegd dient deze ook nog in de eindbalansen verwerkt te
worden. Dit kan gedaan worden door onder het laatste actief van de categorie vier nieuwe regels in
te voegen en vervolgens het actief dat
erboven staat te kopiëren. Indien men in
de situatie hiernaast naast actief x nog een
materieel vast actief toe wil voegen
moeten er onder regel 50 vier witregels
ingevoegd worden. Vervolgens kan heel actief x gekopieerd worden en hierin geplakt worden. Dit
betreft dus het gebied van B48 t/m C50. Er moeten witregels tussen de activa blijven.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet enkele aannames gemaakt. Deze zijn als volgt:
1. Het kortlopende deel van de langlopende verplichtingen wordt niet apart genoteerd, tenzij
het hier aflossingen betreft die opeisbaar zijn.
2. Uitgekeerd dividend gaat ten laste van de winstreserve.
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Sheet 13: kengetallen
In deze sheet worden verschillende kengetallen gegeven over de verschillende jaren. Hierna worden
al deze kengetallen kort toegelicht.
•

•

•

•

•

Current ratio: dit ratio geeft weer in hoeverre een onderneming in staat is om haar schulden
op korte termijn te voldoen. Deze wordt berekend door de totale vlottende activa en liquide
middelen te delen door de totale kortlopende schulden. Dit betekent dat, indien deze ratio
hoger is dan 1, een onderneming meer vlottende activa dan schulden heeft. In het algemeen
is de norm voor deze ratio 2 alhoewel deze niet hard is. Soms kan een lagere current ratio
beter zijn aangezien het aanhouden van vlottende activa en liquide middelen ook nadelen
en kosten met zich mee kan brengen. Veel banktegoed waar niets mee gedaan wordt is
bijvoorbeeld niet wenselijk.
Netto werkkapitaal: waar de current ratio inzicht geeft in de relatieve verhouding tussen
vlottende activa en liquide middelen ten opzichte van de kortlopende schulden geeft het
netto werkkapitaal de absolute verhouding weer. Deze wordt dus simpelweg berekend door
de vlottende activa en liquide middelen te verminderen met de kortlopende schulden. Hier
geldt dus hetzelfde als bij de current ratio: hoger is in het algemeen beter maar te hoog is
ook niet wenselijk. Als er veel overtollige liquide middelen zijn kunnen deze bijvoorbeeld
geïnvesteerd of belegd worden om meer rendement te behalen.
Solvabiliteit: de solvabiliteit geeft inzicht in de verhouding tussen het eigen vermogen en het
vreemd vermogen van een onderneming. Deze kan op verschillende manieren berekend
worden. Zo is het mogelijk om het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen,
vreemd vermogen door totaal vermogen of eigen vermogen door totaal vermogen. Hier is
gekozen voor de laatste optie, het delen van het eigen vermogen door het vreemd
vermogen. Een onderneming met relatief veel eigen vermogen zal bij een faillissement
eerder in staat zijn om alle schulden af te lossen dan een onderneming met relatief weinig
eigen vermogen. Dit brengt zekerheid met zich mee voor de verschaffers van vreemd
vermogen, zij kunnen immers met een relatief laag risico geld uitlenen aan een
onderneming. De solvabiliteit geeft dan ook inzicht in hoe gezond de vermogenspositie van
een onderneming is. In het algemeen geldt dan ook hoe hoger, hoe beter. Er is hier
daarentegen geen harde norm voor. Banken en andere financiers kijken namelijk niet alleen
naar de solvabiliteit maar ook naar bijvoorbeeld winstverwachtingen. Bovendien kan het ook
voordelig zijn om veel vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen te hebben. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de rente over vreemd vermogen lager is dan het rendement op
eigen vermogen.
Rendement eigen vermogen na belasting: dit kengetal geeft weer hoe groot het resultaat na
belasting is ten opzichte van het gemiddelde eigen vermogen van een onderneming. Dit
kengetal wordt dan ook berekend door het resultaat na belasting te delen door het
gemiddelde van de beginstand en eindstand van het eigen vermogen. Hoe hoger dit
kengetal is, hoe beter de onderneming dus in staat is om het eigen vermogen te gebruiken
om winst te behalen. Wel moet er bij dit kengetal gezegd worden dat, als zowel het resultaat
als het gemiddelde eigen vermogen negatief zijn, dit kengetal positief is. Op basis van het
kengetal lijkt het dan alsof de onderneming goed presteert terwijl dit verre van het geval is.
Rendement vreemd vermogen: dit kengetal geeft aan wat er gemiddeld aan rente wordt
betaald over het vreemde vermogen. Dit kengetal wordt dan ook berekend door de totale
rentelasten in een jaar te delen door het gemiddelde van de beginstand en eindstand van
het vreemde vermogen. Hoe lager dit kengetal is, hoe lager de procentuele rentelasten zijn
die een onderneming maakt.
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•

•

•

•

Rendement totaal vermogen: het rendement totaal vermogen geeft weer hoe hoog het
resultaat voor belasting en financiële baten en lasten (ook wel bekend als earnings before
interest and taks, EBIT) is ten opzichte van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Dit ratio
wordt dan ook berekend door de EBIT te delen door het gemiddelde van de beginstand en
eindstand van het totale geïnvesteerde vermogen. Hoe hoger dit kengetal is, hoe beter de
onderneming erin slaagt om haar vermogen om te zetten in winst.
Brutowinstmarge: de brutowinstmarge geeft aan hoe groot de EBIT is ten opzichte van de
totale omzet. De berekening hiervan is dan ook EBIT gedeeld door totale omzet. Hoe hoger
dit ratio is, hoe meer er relatief van de omzet overblijft na aftrek van de gewone
bedrijfskosten.
Terugverdientijd: dit is de periode die het kost om de totale investering terug te verdienen.
Dit wordt berekend door de vrije kasstromen kasstroom per maand op te tellen bij de totale
investering die als negatief bedrag vermeld staat. Zodra het cumulatieve saldo hiervan
positief wordt is de investering terugverdient. De vrije kasstroom is de totale kasstroom
exclusief rente, aflossingen, nieuwe leningen en dividend Er zijn enkele aannames bij het
uitvoeren van deze berekening.
o De maand die wordt vermeld is de eerste maand waarin het cumulatieve saldo
positief is. Het kan voorkomen dat in de volgende maand het cumulatieve saldo
weer negatief wordt. In dat geval wordt er nog steeds van uitgegaan dat de
investering in de eerste maand waarin het cumulatieve saldo positief is
terugverdiend.
o Er wordt enkel een terugverdientijd vermeld indien de investering wordt
terugverdiend in de periode van 60 maanden die het financiële model omvat.
Economische terugverdientijd: dit is exact hetzelfde als de gewone terugverdientijd met één
uitzondering: de vrije kasstromen worden contant gemaakt tegen een gemiddelde
vermogenskostenvoet. Dit wordt gedaan om rekening te houden met de tijdswaarde van
geld. Hierdoor is deze terugverdientijd langer dan de gewone terugverdientijd.
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Sheet 14: Totale besparing
In deze sheet wordt berekend hoeveel autobanden, liter benzine, kilogram CO2 en euro’s er
bespaard worden door de dienstverlening van Roze Ventieldopje. Het gaat hier om zwaar
gestandaardiseerde getallen die zeer ruwe schattingen betreffen. Betrouwbare informatie om deze
schattingen te maken was daarnaast zeer beperkt aanwezig. De bronnen die gebruikt zijn om een
inschatting te maken zijn zowel vermeld in het model als in de bronnenlijst.
De besparing wordt steeds berekend door de verwachte situatie zonder Roze Ventieldopje te
vergelijken met de situatie waarin wel gebruik wordt gemaakt van Roze Ventieldopje. De schatting
van de gemiddelde onderspanning zonder Roze Ventieldopje betreft een inschatting; er zijn geen
bronnen die hier informatie over bieden. Ditzelfde geldt voor de gemiddelde onderspanning in de
periodes tussen het bijvullen van auto’s. Overigens hebben deze twee variabelen geen invloed op de
uitkomsten van de rest van deze sheet. De onderspanning kan daarentegen wel gebruikt worden om
een inschatting te maken van het extra brandstofverbruik en de extra bandenslijtage.
Om de besparing op brandstof te berekenen moet het percentage benzineauto’s, dieselauto’s et
cetera bekend zijn. Op dit moment wordt voor deze verhouding de verhouding van het totale
Nederlandse wagenpark gepakt. Hier kan echter van afgeweken worden.
Het extra verbruik door onderspanning is gekozen door de extra slijtage of het extra
brandstofverbruik bij de opgegeven onderspanning op te zoeken in de grafieken in deze sheet.
Vervolgens wordt de extra slijtage of het extra verbruik in de situatie met en zonder Roze
Ventieldopje met elkaar vergeleken. Het verschil hiertussen is de besparing die door Roze
Ventieldopje wordt gerealiseerd. Onderaan de sheet wordt de besparing per auto vervolgens
vermenigvuldigd met de totale hoeveelheid klanten die Roze Ventieldopje heeft. Op deze manier
wordt, zowel per maand als per jaar de totale besparing berekend die Roze Ventieldopje realiseert
door haar dienstverlening. De formules hier zijn op exact dezelfde manier opgebouwd als die van
‘Omzet’. Voor het uitbreiden van deze sheet met meer steden wordt dan ook naar ‘Omzet’
verwezen.
Ten slotte zijn er voor het opstellen van deze sheet enkele aannames gemaakt. Deze zijn als volgt:
1. Roze Ventieldopje kan de onderspanning van auto’s niet permanent naar 0 terugbrengen, er
zal altijd tussen het vullen in onderspanning zijn.
2. Auto’s op aardgas en andere brandstofsoorten worden vanwege hun geringe omvang buiten
beschouwing gelaten.
3. De verhouding tussen de verschillende brandstofsoorten van personenauto’s in het
klantenbestand van Roze Ventieldopje is gelijk aan de verhouding over heel Nederland. Dit
kan echter aangepast worden in welke geval deze aanname niet meer geldt.
4. Er zijn geen seizoensinvloeden op de bandenspanning of andere variabelen.
5. Alle autobanden worden elke maand op spanning gebracht.
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Sheet 15: besparing door juiste spanning
Deze sheet bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een inschatting van het economische
voordeel dat wordt behaald door autobanden op spanning te houden. Dit is gedaan op basis van
gegevens uit de omgevingsanalyse en ruwe inschattingen vanuit literatuuronderzoek. Op basis van
de ingevoerde variabelen wordt hier een inschatting gemaakt van de economische besparing die op
maand- en jaarbasis behaald kan worden door met banden op de juiste spanning te rijden.
Daarnaast is er onderaan de sheet nog een calculator toegevoegd die gebruikt kan worden om op
basis van zelf in te vullen variabelen in een specifieke situatie de besparing te berekenen. Het is dus
niet de bedoeling dat in de invulvelden voor particulieren of bedrijven gebruikt worden om
willekeurige waarden te berekenen.
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Sheet 16: voor formules
Deze laatste sheet is in principe verborgen aangezien hij enkel hulpformules bevat. Hier hoeft niets
aan toegevoegd of aangepast te worden. Wel is het mogelijk om deze sheet te gebruiken indien er
nieuwe formules toegevoegd worden die ergens hulpcellen nodig hebben. Deze hulpcellen kunnen
dan eventueel hier ingevuld worden. Om deze sheet weer zichtbaar te maken dient men met de
rechtermuisknop onderaan Excel op de naam van een andere sheet te klikken en de optie ‘unhide
‘(zichtbaar maken) te selecteren.
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