ROI fleet

Jaap van Daalen, directeur ROI fleet

Langzaamaan opschuiven naar Big Data company?

Integreren van in- en externe
informatiestromen voor adequaat
mobiliteitsadvies en -beheer
De wereld van mobiliteit draait steeds meer om data. Om klanten van goed advies te voorzien, is het belangrijk dat je over
alle relevante en actuele data kunt beschikken. Die data komt overal vandaan, vanuit de auto en vanuit de hele aange-

sloten keten. Jaap van Daalen, directeur ROI fleet, ziet dat zijn bedrijf zich daardoor langzaam maar zeker omvormt; tot

bijna Big Data company aan toe. ‘Alles weten over kosten, baten, wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en

beleid rondom mobiliteit alleen is niet genoeg. Het gaat juist om het kunnen leggen van de juiste verbanden. Dat resultaat
bereik je alleen door (onafhankelijke) klant- en marktkennis. En hele goede ICT systemen. Daarmee kun je je klanten
volledig ontzorgen.’

Niet voor niets staat ROI in dit geval voor Result On In-

Van Daalen ziet dat het beheer van een wagenpark en

maar die zeggen op zichzelf niets. Je moet wel het verband

teitspas - de laatste tien jaar steeds complexer is geworden.

vestment. ‘Het gaat weliswaar om cijfers en kengetallen,
kunnen leggen tussen de omstandigheden bij de klant, die
cijfers en wat je er vervolgens mee moet doen.’
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alles wat daarbij komt kijken – van leaseauto tot mobili-

‘Meer leveranciers, meer contracten, meer randvoorwaarden, meer… En alles heeft invloed op elkaar. Dat overzicht

behouden is cruciaal voor een bedrijf. Het wordt echter

vraagstuk rond integraal wagenpark-, mobiliteit, en infor-

steden van je mobiliteit om het gemakkelijker te krijgen.

sen die er hun beroep van hebben gemaakt. Van Daalen:

steeds ingewikkelder. Terwijl je juist kiest voor het uitbe-

ROI fleet heeft zich gespecialiseerd in juist het beheren en

integreren van informatie uit de complete mobiliteitsketen.
Al deze data wordt door ROI gecontroleerd, verwerkt en
geïntegreerd weer aan de eigen organisatie van de klant ter

beschikking gesteld. Want ook daar zijn allerlei systemen
direct gerelateerd aan het wagenpark en de mobiliteit. Van

salarisadministratie tot HR en van inkoop tot de financiële
administratie.’

Toenemende complexiteit en data
Van Daalen: ‘Het is een kwestie van optimaliseren, integre-

ren en beheren. Maar dat is sneller gezegd dan gerealiseerd.
Datastromen nemen exponentieel toen in zowel aantallen
als complexiteit. Niemand heeft tegenwoordig nog één le-

matiebeheer vraagt om een professionele aanpak door men‘Het invoeren van beleid is één ding, het kunnen controleren of het beleid wordt uitgevoerd als bedoeld weer een heel
ander. De toenemende telematica in de auto’s zelf vormt

een waardevolle bron van informatie als het gaat om gebruik, gedrag en het bewustzijn van berijders. Zowel op het

gebied van pure kostenbeheersing als op ‘groener’ rijden.
Het lijkt misschien wat op ‘Big Brother’, maar als je het

goed uitvoert zijn zakelijk en privé heel goed uit elkaar te

houden. Dat is voor veel berijders een belangrijk criterium
om meer of minder mee te werken aan veranderingen. Het

is ook belangrijk om de betrokkenen te laten meebeslissen
over die veranderingen. Dat is de snelste manier om medewerkers erin mee te krijgen.’

verancier als het gaat om mobiliteit. Er is altijd sprake van

Certificering voor kwaliteitsborging

afspraken met de één en wat met de ander? Wanneer moet

ze werken en omgaan met (vertrouwelijke) informatie op

meer en dat maakt het meteen al ingewikkeld. Wat zijn de

ROI fleet en haar ICT partners zijn voor de manier waarop

je actie ondernemen? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

meerdere terreinen gecertificeerd door onafhankelijke audit

Daarin kunnen wij de klant van goede adviezen voorzien.
Een gerichte aanpak voor bijvoorbeeld het opstellen of bij-

stellen van auto- of mobiliteitsbeleid; een inkoopstrategie
en uitvoering van tenders vaststellen; een benchmark uitvoeren op leaseprijzen met alle voorwaarden en regelin-

gen. Ga daar tegenwoordig nog maar eens mee aan de slag

als het niet je core business is. Daarnaast bieden we Fleet
Management en Mobility Management oplossingen die
heldere antwoorden geven op bijvoorbeeld het uitvoeren

instellingen. Onder meer op het gebied van data security.

ROI fleet heeft zelfs een Data Security Officer in dienst.
Alles om de hoogste kwaliteit te kunnen borgen. Van
Daalen: ‘Ondernemingen stellen ons aan omdat ze ver-

wachten dat wij iets (beter) kunnen. Het gaat om uiterst
vertrouwelijke gegevens waar wij mee moeten werken voor
de klant. Die certificering toont aan dat ook anderen vinden
dat wij het goed doen.’

van mobiliteitsregelingen en het leveren en beheren van di-

Met ingang van 2019 wordt de nieuwe IFRS-regeling van

daarin je weg te vinden. Al die informatiebronnen moet je

op de balans van het bedrijf. Er vindt een splitsing plaats

verse mobiliteitsvormen. Het is niet meer zo eenvoudig om

op de juiste wijze kunnen integreren en combineren tot een

antwoord en richting waar de onderneming wat aan heeft.
Het is het verschil tussen registreren en rapporteren; tussen

de regels weten en de consequenties overzien. Je kunt van
alles weten, maar wat doe je ermee?’

kracht. Van Daalen: ‘Het financiële deel van de lease komt
tussen het financiële deel en de servicecomponenten. Nog

complexer dus. Opnieuw een trigger om dit werk bij een

expert neer te leggen. Ook op dat vlak helpen wij klanten
om tot betere besluiten te komen op mobiliteitsgebied ’

Van beleid naar uitvoering en controle
Wie tegenwoordig nog met een Excel-spreadsheet werkt,
zal meteen begrijpen waar Van Daalen het over heeft. Dit

www.roifleet.nl
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