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BOVAG Beleidsplan 2013-2015
Werken aan belangenbehartiging, informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling 
voor leden van BOVAG inzake mobiliteit en ondernemerschap. 

Op weg
naar een nieuwe visie

op ondernemerschap en mobiliteit
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Het begon allemaal in 1930,

toen een groep garagisten,

stuk voor stuk ambitieuze 

leden van RAI-afdeling 8, 

bijeenkwam in een rokerig 

Café Noord-Brabant, te 

Utrecht…
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Inhoudsopgave

Anno 2013 is BOVAG een

vereniging van 11.000 leden

in de mobiliteitsbranche. 

BOVAG is niet alleen een 

sterke belangenbehartiger, 

maar ook een belangrijk en 

vertrouwd kwaliteitskeurmerk

voor consumenten.
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Met dit beleidsplan geeft BOVAG aan op welke wijze het in 2013 tot en met 2015 wil werken aan 

verbetering van de mobiliteitsretail en wil bijdragen aan de mobiliteit van Nederland. De leden van 

BOVAG hebben hierin een centrale rol. Want met 11.000 leden is BOVAG de grootste branche-

vereniging in de mobiliteitssector. Die status wekt verwachtin-

gen en schept verplichtingen. 

Leden en medewerkers van BOVAG en haar dochteronderne-

mingen werken samen aan vele initiatieven om consumenten 

het juiste product te bieden, met een optimale dienstverlening 

en garantie en binnen optimale randvoorwaarden. Zo houden 

wij Nederland mobiel. De omstandigheden in Nederland zijn 

op dit moment niet ideaal, gezien de aanhoudende econo-

mische crisis en de vele maatregelen die van overheidswege 

op de sector en consumenten neerdalen. Deze maatregelen 

veroorzaken begrijpelijke onrust, maar bieden ook kansen. 

BOVAG grijpt deze kansen aan om te bouwen aan het behoud van een optimale mobiliteit in 

Nederland. Zij streeft naar een voortdurende verbetering van de mobiliteitsretail door haar leden. 

BOVAG doet dat enerzijds door, te midden van alle veranderingen, kwaliteitsverbetering van de 

producten en diensten aan consumenten en ondernemers als richtsnoer te nemen. Anderzijds 

oefent de vereniging invloed uit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. BOVAG schept 

voorwaarden, creëert de juiste omstandigheden en ontwikkelt producten voor een sterke mobili-

teitsretail.

Bespreking van dit beleidsplan heeft het hoofdbestuur het inzicht gegeven dat een richting-     

gevende visie op een toekomstbestendige mobiliteit en toekomstbestendig ondernemerschap 

nog ontbreekt. Vandaar dat met het vaststellen van dit beleidsplan per 29 januari 2013 ook het 

besluit is genomen een traject te starten dat een ‘next level visie’ moet opleveren over mobiliteit 

en ondernemerschap. Tevens moet dit leiden tot inzichten over de positionering en inrichting van 

BOVAG als brancheorganisatie en over de strategische samenwerking met de dochteronder-

nemingen en de aan BOVAG gelieerde ondernemingen. Op basis van deze te ontwikkelen visie 

zal dit beleidsplan nog voor de zomer van 2013 worden aangescherpt.

29 januari 2013

Namens het BOVAG hoofdbestuur

L.C.H. Eckhardt, bondsvoorzitter

Voorwoord

BOVAG schept 

voorwaarden, 

creëert de juiste 

omstandigheden.
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Dit beleidsplan 2013-2015 is tot stand gekomen aan de hand van eerdere documenten waar-

in (deel)visies en strategieën beschreven zijn. De missie en de belangrijkste doelstellingen zijn 

ontleend aan de statuten van BOVAG. Daarnaast zijn een in maart 2011 geschreven notitie over 

het strategische beleid van BOVAG en de vastgestelde BOVAG-kernwaarden in dit document 

opgenomen. Vervolgens is gebruik gemaakt van het eindrapport ‘BOVAG Toekomstvisie 2020 op 

de mobiliteitsretail’ , de uitkomsten van de BOVAG-bestuurdersdag van 11 januari 2012 en de 

beleidsdag van het managementteam van 7 juni 2012. In augustus 2012 is het eerste concept 

van dit beleidsplan geschreven, waarna tal van medewerkers commentaar en bijdragen hebben 

geleverd. 

Het beleidsplan opent in hoofdstuk 2 met de missie en de kernwaarden van BOVAG. Het derde 

hoofdstuk beschrijft de visie van de vereniging binnen de huidige context van bestaande 

inzichten en economische en maatschappelijke omstandigheden en de ontwikkelingen binnen 

de vereniging. Daarna beschrijven wij in hoofdstuk 4 op basis van de missie, kernwaarden, visie 

en strategie 11 hoofddoelstellingen. In hoofdstuk 5 tenslotte werken wij deze hoofddoelstellingen 

nader uit in de beleidsvoornemens voor de komende 3 jaar.

Het beleidsplan wordt vastgesteld voor de duur van 3 jaar en 

zal jaarlijks worden geëvalueerd. Ieder jaar wordt het geopera-

tionaliseerd in een jaarplan. Jaarplannen van de afdelingen zijn 

complementair aan zo’n verenigingsjaarplan, en ze zijn even-

eens gebaseerd op dit beleidsplan. In het jaarplan werken wij 

de hoofddoelstellingen nader uit in subdoelstellingen en geven 

wij aan welke resultaten wij beogen.

Met het beleidsplan 2013-2015 en het bijbehorende jaaractieplan zet BOVAG een kader neer 

voor de activiteiten die zij de komende jaren onderneemt en de beleidsdossiers die zij aanpakt. 

BOVAG kan daardoor haar mensuren en (financiële) middelen planmatig (en niet langer ad hoc) 

inzetten voor nieuwe activiteiten en diensten voor haar leden.

Het beleidsplan 2013-2015 is besproken in het hoofdbestuur en daar vastgesteld op 29 januari 

2013. Vervolgens start de ontwikkeling van een visietraject dat moet leiden tot een ‘next level 

visie’ op mobiliteit en ondernemerschap. Deze visie zal vervolgens leiden tot aanscherping van 

dit beleidsplan en definitieve vaststelling door het hoofdbestuur. Uiteindelijk wordt het aange-

scherpte beleidsplan samen met de nieuw ontwikkelde visie ter goedkeuring voorgelegd aan de 

ledenraad. Daarna zullen het visiedocument en het beleidsplan breed binnen de vereniging en

het secretariaat worden gecommuniceerd en besproken.

1. Verantwoording

Het beleidsplan wordt 

vastgesteld voor de duur 

van 3 jaar en zal jaarlijks 

worden geëvalueerd.
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De vereniging heeft als kernwaarden zekerheid, duurzaamheid en vrijheid van mobiliteit en stelt zich 

ten doel het creëren van een gunstig ondernemersklimaat voor haar leden, waarin zij dankzij hun 

eigen capaciteiten, met gebruikmaking van de faciliteiten en belangenbehartiging van de vereniging, 

kunnen bestaan op een wijze die hen rendement en maatschappelijke erkenning geeft. (Statuten 

BOVAG augustus 2010)

BOVAG is de branchevereniging ‘van de on-

dernemers in de mobiliteitsretail’. Als betrouw-

bare partner ondersteunt zij haar leden in hun 

ondernemerschap, waarbij de consument een 

steeds prominentere rol inneemt. Zijn behoeften, 

wensen en eisen op het gebied van mobiliteit 

staan steeds meer centraal. De waardering van 

consumenten voor de mobiliteitsproducten en de 

dienstverlening van BOVAG-leden wordt steeds 

meer leidend voor de beleidsontwikkeling van 

BOVAG. Ons beleid is er enerzijds op gericht onze 

leden aan maatschappelijke erkenning en een 

level playing field te helpen, twee voorwaarden 

voor een zeker en gezond rendement. Anderzijds 

maakt BOVAG zich sterk voor goede en duur-

zame mobiliteit voor consumenten.

De doelen zoals vastgelegd in de statuten zijn vertaald naar een bondige missie:

‘BOVAG streeft naar een toekomstbestendige mobiliteit, eerlijke mobiliteitsretail  en een gunstig

ondernemersklimaat in Nederland, met als doel rendement en maatschappelijke erkenning voor 

haar leden.’

De BOVAG-leden bepalen de identiteit van onze vereniging. Voorwaarde voor een lidmaatschap is 

dat het lid producten vermarkt die te maken hebben met ‘mobiliteit over de weg’ en dat het deze  

producten voor minstens 80% levert aan eindgebruikers, business to business of business to 

consumer. Ook moet het bedrijf in Nederland gevestigd zijn. Deze voorwaarden zijn in een speciaal 

document verwoord. BOVAG heeft een unieke onafhankelijke positie en maakt zelf geen deel uit 

van de bedrijfskolom. De vereniging mengt zich niet in het primaire proces van de leden – en komt 

dus niet met hen in concurrentie. Wel faciliteert BOVAG dit primaire proces door advisering, 

procesondersteuning en toelevering van diensten en producten.

Bij de vertaling van missie naar praktijk hanteert BOVAG de volgende 3 kernwaarden als richtsnoer: 

zekerheid, duurzaamheid en bewegingsvrijheid. Hierdoor worden onze kernwaarden in elke vezel 

van de organisatie ingebed.

2. Missie en kernwaarden

BOVAG streeft naar een 

toekomstbestendige mobiliteit, 

eerlijke mobiliteitsretail  en een 

gunstig ondernemersklimaat 

in Nederland, met als doel 

rendement en maatschappelijke 

erkenning voor haar leden.
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Zekerheid
Zekerheid is van oudsher de grote kernwaarde van BOVAG. Wij bieden consumenten de

zekerheid dat zij zaken doen met deugdelijke ondernemers met goede producten en dien-

sten. Dat doen wij door de kwaliteit van de dienstverlening van onze leden te stimuleren en 

met producten als de BOVAG Garantie, Nationale Autopas, Klantenvertellen (online reviewtool) 

en het keurmerk ‘Erkend duurzaam’. Daarnaast bieden wij bemiddeling bij geschillen, waarbij 

de intentie steeds is de relatie tussen klant en ondernemer te behouden en te verstevigen. 

BOVAG is door dit alles een sterk (consumenten)merk. Dit sterke merk biedt meerwaarde aan 

onze leden en draagt bij aan een positieve en betrouwbare uitstraling van hun ondernemingen. 

Duurzaamheid
De consument laat duurzaamheid steeds zwaarder meewegen bij de keuzes die hij maakt. De 

behoefte aan mobiliteit zal in de toekomst onverminderd groot zijn, maar verandert wel. Za-

ken als uitputting van fossiele brandstoffen, technische ontwikkelingen en fiscale sturing door 

de overheid, maar ook het nieuwe werken hebben hun impact op de verduurzaming van

mobiliteit. BOVAG is dé schakel waar consumententrends, productinnovatie en overheids-

bemoeienis bijeenkomen. Wij zien het als een kerntaak om onze leden te helpen om maatschap-

pelijk verantwoord te ondernemen. Daarbij ontwikkelen wij beleid voor people, planet én profit. 

Duurzaamheid in de omgang met onze planeet en goed werkgeverschap richting onze medewer-

kers dragen bij aan een gedegen uitstraling en aan winstgevendheid. Hoofdmoot is consumenten 

te blijven bedienen in hun (duurzame) mobiliteitsbehoefte. Dit doen wij door het uitvoeren van 

onderzoek, door het delen van kennis, door het aanbieden van producten en diensten, door onze 

lobby, door communicatie met de consument en door het actief creëren van marktkansen. 
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Bewegingsvrijheid
Bewegingsvrijheid is vrijheid van mobiliteit. De verwor-

venheid om te gaan en staan waar je wilt, wanneer en 

op de manier die je als consument wenst. Maar het 

is ook economische bewegingsvrijheid voor onder-

nemers. Deze vrijheden komen in sommige gevallen 

onder druk te staan door maatschappelijke ontwik-

kelingen en wet- en regelgeving. Denk daarbij aan 

filegroei en toenemende overheidsbemoeienis, maar 

ook aan oneerlijke concurrentie. BOVAG wil die bewe-

gingsvrijheid waarborgen door er zich in haar lobby, 

samen met haar partners, sterk voor te maken.

BOVAG is dé 

schakel waar 

consumententrends, 

productinnovatie en 

overheidsbemoeienis 

bijeenkomen.
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In dit hoofdstuk laten wij onze visie op de ontwikkeling van de mobiliteit en mobiliteitsretail vooraf-

gaan door een beschrijving van de mobiliteit in Nederland en de wijze waarop de branche zich nu 

presenteert. Vervolgens beschrijven wij hoe BOVAG zich wil inzetten voor de belangen van haar 

leden en het verbeteren van de mobiliteit en de mobiliteitsretail in Nederland.

 

3.1 Mobiliteit in Nederland

Met 8,1 miljoen personenauto’s, 1,1 miljoen trucks en bedrijfsauto’s, circa 18 miljoen fietsen, 

1,1 miljoen brom-/snorfietsen, 710 duizend motorfietsen, 475 duizend caravans en 465 duizend 

aanhangwagens is Nederland uitermate mobiel. In het verlengde daarvan zorgen 7.400 rijscholen 

ervoor dat we ons op een veilige en verantwoorde wijze 

met die voertuigen in het verkeer begeven. Tezamen 

leggen we daarmee 185 miljard kilometer per jaar af 

(ruim 11.000 kilometer per inwoner). De 14 miljard liter 

brandstof die daarvoor nodig is, tanken we bij 4.200 

tankstations. Zo’n 1.500 bedrijven bieden de mogelijkheid 

om je voertuig te wassen. De overheid pikt, spreekwoor-

delijk, ook haar graantje mee in de vorm van 19,5 miljard 

euro aan verkeersbelastingen. Zij levert daarvoor circa 5,2 

miljard terug (2012) aan uitgaven aan ons 138 duizend 

kilometer lange wegennet.

Om al deze mobiliteit mogelijk te maken en vooral gaande 

te houden, zijn 13.700 werkgevers  met ruim 96.000 

werknemers dagelijks aan het werk in de mobiliteits-

branche. Zij realiseren een jaarlijkse omzet van tegen de 

80 miljard euro (2011).

Steeds vaker wordt er gesproken over duurzame mobiliteit. Dan worden specifieke eisen gesteld 

aan het verplaatsen van personen, waarbij zaken als bereikbaarheid (mobiliteitsarmoede), gezond-

heid (luchtverontreiniging), veiligheid en efficiënt gebruik van ruimte en natuurlijke hulpmiddelen in 

ogenschouw worden genomen. De groei van de mobiliteit, maar ook de snel veranderende eisen 

aan de duurzaamheid daarvan, leidt tot vele beleidsinitiatieven vanuit de nationale overheid, decen-

trale overheden en Brussel. De overheid grijpt steeds dieper in de natuurlijke marktverhoudingen 

in, een ontwikkeling waarvan de retail in diverse branches hinder ondervindt. Structureel hogere 

energie- en brandstofprijzen zetten daarnaast de mobiliteit steeds verder onder druk en laten een 

trendbreuk in de brandstofafzet zien. Daarbij heeft de huidige economische crisis forse invloed op 

de mobiliteit. Zo is aan de afgenomen filedruk af te lezen dat er minder kilometers worden gemaakt 

en laten alle BOVAG-sectoren dalende verkoopcijfers zien. 

3. Visie en strategie

De overheid grijpt 

steeds dieper in 

de natuurlijke 

marktverhoudingen 

in, waardoor de retail 

in diverse branches 

hinder ondervindt.
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BOVAG vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de ondernemers in de mobiliteitsbranche. Onze 

leden zijn goed voor ruim 62% van de totale omzet in deze branche, ofwel voor circa 50 miljard euro. 

Zowel  richting haar 10.600 leden (8.800 hoofdlidmaatschappen, de rest sublidmaatschappen) als 

richting de consument legt BOVAG een fundament van kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

In 1965 voerde BOVAG – als reactie op de steeds mondiger wordende maatschappij – de 

inmiddels beroemde BOVAG Garantie in voor gebruikte auto’s. Op iedere verkochte occasion 

gaven de BOVAG-bedrijven standaard 3 maanden garantie op verborgen gebreken. In 1970 

kwam daar de standaardgarantie op reparaties en onderhoud bij, terwijl in de jaren ‘80 de be-

middeling bij geschillen het dienstenpakket verder uitbreidde. In 2002 werd de garantieperiode 

opgeschroefd naar 6 maanden. Hiermee vestigde BOVAG zich voor eens en altijd als kwaliteit-

sorganisatie waarbij betrouwbare bedrijven zijn aangesloten. Niet voor niets is 87 procent van 

de Nederlanders in meerdere of mindere mate bekend met BOVAG en herkent meer dan de helft 

(52%) van de Nederlanders spontaan het BOVAG-logo .  

Hoe mooi de bovengenoemde cijfers ook zijn, ze staan toch onder druk. In het recente verleden 

waren ze hoger. Zo weten we dat de bekendheid van BOVAG onder consumenten vooral hoog is 

onder ouderen (50+), terwijl 16-20 jarige jongeren het merk BOVAG veel minder goed kennen: 26% 

van hen kent BOVAG enigszins, 0% kent BOVAG goed. De overgang van het oude naar 

het nieuwe logo in najaar 2008 betekende een daling van maar liefst 30 procent-

punten in bekendheid met het BOVAG-logo (van 81% naar 52%). Ook de associatie van 

BOVAG met termen als ‘garantie’ en  ‘betrouwbaarheid’ is in de afgelopen 5 jaren

structureel teruggelopen. Kortom, BOVAG is een sterk merk, maar het heeft wel

‘onderhoud’ nodig.

3.2 Mobiliteitsretail in Nederland: de leden van BOVAG

Totale omzet  
branche 2011
(excl. btw)
(x mln. euro’s)

Geschat/bere-
kend omzetaan-
deel BOVAG in 
branche, 2011

Totale omzet  
BOVAG-leden in 
branche 2011 
(excl. btw)
(x mln. euro’s)

Aantal leden 
BOVAG, per
1 jan 2013

Onafhankelijke autobedrijven 19.373 29,4% 5.687 3.350

Autodealers 30.805 98,0% 30.189 2.460

Fietsbedrijven 1.420 50,0% 710 993

Rijscholen 1.148 39,1% 449 972

Tankstations 20.012 35,0% 7.004 580

Verhuurbedrijven 790 58,0% 458 543

Truckdealers 4.161 85,0% 3.537 357

Caravan- & Camperbedrijven 900 87,4% 787 296

Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven 420 80,0% 336 335

Autowasbedrijven 183 35,0% 64 191

Aanhangwagenbedrijven 91 70,3% 64 138

Revisiebedrijven 230 85,0% 196 69

Truck- & trailerbedrijven N.B. N.B. N.B. 59

TOTAAL 79.533 62,2% 49.481 10.343
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De mobiliteitsconsument is de afgelopen jaren

veranderd en dat vraagt om moderne mobiliteits-

retail. BOVAG heeft daarom samen met Capgemini 

(en financieel ondersteund door het Hoofdbe-

drijfschap Detailhandel en stichting OOMT) onder-

zoek gedaan naar de ontwikkelingen in de retail. Op 

basis daarvan zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. 

Aan die scenario’s ligt een aantal verwachtingen 

ten grondslag. Zo wordt generatie Y dominant, als 

klant én als medewerker. De nationale overheid trekt zich terug. De focus in retail verschuift van 

product naar oplossing, van keurmerk naar community ratings, van overheidsbemoeienis naar 

vrij ondernemerschap, van concurrent naar klant en van werkgever naar werknemer. 

Op basis van de hierboven beschreven verwachtingen en de daarop gebaseerde scenario’s

beschrijft het onderzoek vier nieuwe typen retailer: de Local Hero, de Mobility Service Provider,

de Niche Expert en de Hyper Market. Deze archetypen zijn uitgewerkt in het rapport ‘BOVAG

Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail’ van juli 2011. Op de site www.verplaatsjezelf.nl kunnen 

ondernemers een ‘toekomsttest’ maken en zo inzicht krijgen in het archetype dat hen het beste 

past. BOVAG-ondernemers zullen zich goed rekenschap moeten geven van de geschetste trends. 

Om te overleven zullen ze keuzes moeten maken; ze moeten hun bedrijfsvoering op termijn aan-

passen aan de veranderende markt en de veranderende consument.

BOVAG vindt het belangrijk om de geschetste toekomstvisie op de mobiliteitsretail elke vijf jaar te 

herijken. De marktom-

standigheden en de 

consumenten veranderen 

snel en dat vraagt om een 

nieuwe visie en nieuwe 

strategieën. 

3.3 BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail

De marktomstandigheden en 

de consumenten veranderen 

snel en dat vraagt om een 

nieuwe visie en nieuwe 

strategieën.
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De mobiliteitssector is in beweging. Hij staat de laatste 

jaren onder druk, mede door het teruglopen van consu-

mentenbestedingen en de toenemende internationale 

concurrentie. De sector zal zich moeten (her)oriënteren op 

vraagstukken rond duurzame mobiliteit, op de invloeden 

van digitalisering op mobiliteit en op mobiliteitsconcepten 

en verdergaande internationalisering. 

Momenteel ontbreekt het BOVAG aan een samenhangende en verbindende visie op de boven-

staande thema’s. Het is dan ook van acuut belang om op korte termijn tot een robuuste visie 

daarop te komen. Die visie kan in de komende jaren koers geven aan de verenigingsactiviteiten en 

aan de positionering van BOVAG in de bestuurlijke en politieke discussies op nationaal niveau.

BOVAG kan daarmee sturend en proactief inzetten op nationale beleidsontwikkelingen en agen-

derend zijn op relevante gebieden. Zo kunnen wij een versterkt ‘eigen geluid’ laten horen in de 

nationale beleidsarena’s.

BOVAG neemt zich voor om in 2013 deze nieuwe visie op mobiliteit en branchepositionering te 

ontwikkelen, complementair aan de in 2011 gepubliceerde ‘Toekomstvisie retail 2020’. De nieuw te 

formuleren visie zal een nieuw ‘punt op de horizon’ zetten, met een bijbehorende beschrijving van 

het gewenste imago, onder de noemer ‘BOVAG – next level’. Deze next level visie zal in 2013 leiden 

tot aanscherping van dit beleidsplan. 

Ook BOVAG moet zich rekenschap geven van de veranderingen in de mobiliteitsretail. Waar nodig 

zullen wij ons als branchevereniging blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende leden en 

consumenten en veranderingen in het politieke beleidsveld. De vorming van een nieuw kabinet in 

2012 betekende voor BOVAG een nieuwe impuls om na te denken over onze visie op de toekomst. 

Daarnaast zal BOVAG steeds het producten- en dienstenportfolio voor leden kritisch tegen het licht 

moeten houden, de waardepropositie van het (consumen-

ten)merk moeten blijven herijken en bijstellen, de positie 

in het lobby-/beleidsveld moeten beoordelen en steeds 

hernemen, en de interne organisatie en verenigingsstruc-

tuur voortdurend moeten moderniseren. Deze externe en 

interne beleidsontwikkelingen zijn een doorlopend proces 

dat vraagt om een ‘punt op de horizon’ en het formuleren 

van het gewenste imago. Daarvoor zal BOVAG in 2013 een 

visietraject starten.

BOVAG moet zich richten op die zaken die alleen door een 

onafhankelijke partij als BOVAG kunnen worden opgepakt 

en die BOVAG uniek maken. De aandacht dient daarbij te 

verschuiven van branchetype naar retailtype, in lijn met de 

3.4 BOVAG naar een next level

BOVAG moet zich 

richten op die zaken 

die alleen door een 

onafhankelijke partij 

als BOVAG kunnen 

worden opgepakt 

en die BOVAG uniek 

maken.

De nieuw te formuleren 

visie zal een nieuw ‘punt 

op de horizon’ zetten.
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Toekomstvisie retail 2020. Om te overleven in 2020 zal BOVAG zijn businessmodel geschikt moeten 

maken voor het ontwikkelen van specifieke (ondersteunende) diensten per retailtype. Centrale 

vraag in dit businessmodel is steeds ‘maak’ (zelf doen) of ‘koop’ (uitbesteden/samenwerken met 

partners). BOVAG wil de komende jaren voor al haar leden de centrale ‘portal’ worden als het gaat 

om collectieve diensten, training en opleidingen, onderzoek en innovatie, informatisering, beïnvloe-

ding van relevante stakeholders en kwaliteit en keurmerk. BOVAG is dan dé kennisautoriteit in de 

mobiliteitsretail. 
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BOVAG wil via de politieke lobby, publieke optredens, media, pr, producten en marketing strijden 

voor keuzevrijheid van mobiliteit en mobiliteitsretail voor ondernemers en consumenten. Daarvoor 

hebben wij de hieronder besproken strategieën ontwikkeld. Deze strategieën zijn algemeen in te 

zetten middelen en systematieken om de gestelde doelen te bereiken. Per beleidsvoornemen zal 

uiteindelijk bekeken worden welke strategie op welk moment de meest passende is.

I. Lobby & collectieve belangenbehartiging
BOVAG wil een betrouwbare en volwaardige gesprekspartner zijn voor de relevante partijen, met 

kennis van zaken, duidelijke standpunten en een mandaat van de ondernemers in de mobiliteits-

retail om namens hen te spreken. 

II. Kwaliteits-, consumenten- en keurmerk
De BOVAG Garantie en de BOVAG-(keur)merken dragen 

bij aan onderscheidend vermogen in de markten van de 

leden. 

III. Kennis, vaardigheden en advies
BOVAG Kennisinstituut werkt aan het opbouwen 

en uitdragen van kennis omtrent mobiliteitsretail 

en maatschappelijke invloeden. Hiermee wordt 

de branche ondersteund in het verbeteren van 

benodigde vaardigheden op het gebied van

techniek, ondernemerschap en/of retail. 

3.5 De BOVAG-strategie
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IV. Werkgeversorganisatie
BOVAG zorgt voor een duidelijke belangenbehartiging en ondersteunt haar leden op het gebied 

van werkgeversaangelegenheden. Zo sluit BOVAG met de vakorganisaties twee maatwerk CAO’s 

af en behartigt zij de belangen van haar leden bij onder andere arbeidsmarktaangelegenheden en 

onderwijsbeleid. Maar BOVAG moet zich niet alleen inspannen voor zulke collectieve zaken: zij 

moet ook aandacht besteden aan het ontwikkelen van individuele arrangementen voor medewer-

kers in de mobiliteitsbranche.

V. Platform & netwerk
BOVAG biedt haar leden middels een (online) 

ledenhuis een platform om elkaar te ontmoeten, 

om samen te werken en om elkaar onderling te 

versterken. Daarnaast biedt BOVAG een uitge-

breid netwerk van partners die de leden kunnen 

ondersteunen in hun ondernemerschap.

VI. Diensten
De dochterondernemingen van BOVAG

(Bovemij, RDC en BOVAG Ledenwinkel) en de 

aan BOVAG gelieerde stichting Innovam werken 

samen met ons aan een op maat gesneden producten- en dienstenpakket voor BOVAG-leden en 

voor consumenten. Dit geeft meerwaarde aan het BOVAG-lidmaatschap en ontzorgt de onder-

nemer op vele terreinen. 

VII. Interne organisatie
BOVAG beschikt over een werkorganisatie ‘in beweging’ die is toegesneden op de uit te voeren 

taken en snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Moderne werkvormen zoals ‘het 

nieuwe werken’ en hoogwaardige ict dragen bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding, steeds 

inspelend op de veranderde behoeften van leden.

De deelnemingen van BOVAG dragen direct of indirect bij 

aan het realiseren van de doelstellingen van de vereni-

ging. Beleidsbeslissingen over de deelnemingen worden 

altijd genomen met deze doelstellingen als uitgangspunt; 

daardoor dienen zij het belang van de leden.

 

BOVAG beschikt over 

een werkorganisatie 

‘in beweging’ die is 

toegesneden op de 

uit te voeren taken 

en snel kan inspelen 

op veranderende 

omstandigheden.
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De missie, kernwaarden en (voorlopige) visie en strategie hebben geleid tot de formulering van 

doelstellingen op 11 terreinen: belangenbehartiging, maatschappelijke positionering (waaronder 

het ‘merk’ BOVAG), kwaliteit, kennisautoriteit, onderwijs, arbeidsmarktbeleid, samenwerking en 

afstemming (intern en extern), interne en externe communicatie (incl. mediabeleid), ledenservice, 

werkgeverszaken en interne organisatie. Het nog te ontwikkelen visiedocument zal een verder 

kader bieden waarbinnen de beleidsvoornemens op deze terreinen toetsbaar zijn. De hieronder 

gepresenteerde strategische doelstellingen worden in hoofdstuk 5 in concrete beleidsvoornemens 

uitgewerkt.

1. Belangenbehartiging
BOVAG behartigt de collectieve belangen van haar leden. 

Zij is namens de leden/ondernemers gesprekspartner in 

relevante gremia, zoals politiek en overheid. Omdat BOVAG 

de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de 

voet volgt en analyseert, kan zij actief optreden wanneer 

veranderingen in bijvoorbeeld regelgeving of financiering 

van invloed zijn op de mobiliteit van consumenten of 

de mobiliteitsretail voor de leden. Daarnaast agendeert 

BOVAG waar nodig proactief onderwerpen. In de media, in 

de politiek of in de branche. Daarvoor onderhoudt BOVAG 

contacten met alle politieke partijen en heeft zij rechtstreekse lijnen met alle relevante woordvoer-

ders en fractiemedewerkers in de Tweede Kamer. BOVAG heeft steeds een directe ingang bij de 

relevante ministeries, zelfstandige bestuurorganen (ZBO’s) en andere maatschappelijke organisaties 

– zowel op het hoogste niveau als op het niveau van de beleidsmedewerkers die belast zijn met de 

inhoudelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering.

2. Maatschappelijke positionering (waaronder het ‘merk’ BOVAG)
BOVAG ontwikkelt in de komende beleidsperiode een ‘next level visie’ op mobiliteit en onder-

nemerschap. Tevens moet dit leiden tot inzichten over de positionering en inrichting van BOVAG als 

brancheorganisatie en over de strategische samenwerking met de dochterondernemingen en

gelieerde ondernemingen. Deze visie zal richtinggevende uitspraken bevatten die zullen bijdragen 

aan de maatschappelijke positionering van BOVAG-leden en de rol van mobiliteit in onze samen-

leving en economie. Wij zullen deze visie uitdragen in belangrijke geledingen in de maatschappij 

middels publieke communicatie, debatten en overleggen met relevante partijen, zoals politieke

partijen, ministeries en maatschappelijke organisaties zoals VNO-NCW, RAI Vereniging, TLN, 

ANWB, et cetera. De vereniging participeert actief in beleidsvoorbereidende groepen die van

invloed zijn op de positionering van de leden.

4. Doelstellingen

BOVAG is namens de 

leden/ondernemers 

gesprekspartner in 

relevante gremia, zoals 

politiek en overheid.
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3. Kwaliteit
BOVAG streeft naar een toetsbare hoge kwaliteit van producten en dienstverlening aan consumen-

ten in de mobiliteitsbranche. Zij richt zich daarbij op het verbeteren van de bedrijfsprocessen van 

haar leden en de kwaliteit van de betrokken professionals. BOVAG stelt hiervoor normen op en 

ontwikkelt samen met relevante partijen instrumenten ter bevordering en controle.

Ten aanzien van de ‘partners in business’ formuleert en handhaaft BOVAG eisen aan deze samen-

werking.

4. Kennisautoriteit
BOVAG zal haar meerwaarde tonen door het initiëren van onderzoek en innovatie. Op basis hiervan 

worden brancherapporten uitgebracht en beleidsadviezen verrijkt. Daarnaast wordt de opgedane 

kennis gebruikt om producten voor en diensten aan leden te verbeteren. BOVAG is daardoor dé 

autoriteit op het gebied van mobiliteit en mobiliteitsretail, zonder daarbij de markt en de concurrentie-

verhoudingen te beïnvloeden.

5. Onderwijs
Consumenten, maar ook de economische en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere 

eisen aan mensen en organisaties in de branche. BOVAG bevordert onder meer via Innovam dat er 

een kwalitatief goed aanbod van opleidingen is, volgens de meest recente profielen, aansluitend bij 

de gewenste competenties per sector. Daarnaast bevordert BOVAG bij- en nascholing van

ondernemers en hun medewerkers. Daarmee draagt zij bij aan het continu verder ontwikkelen van 

de kennis en competenties van de leden. BOVAG bevordert (een overzicht van) een breed

gedifferentieerd aanbod van opleidingen op hoog niveau.
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6. Arbeidsmarktbeleid
De huidige laagconjunctuur, de aanstaande vergrijzing 

en het steeds moeilijker kunnen vinden van personeel 

met een passende technische opleiding vragen om een 

specifiek arbeidsmarktbeleid voor de mobiliteitssector. 

Een gedegen onderwijsbeleid en een breed aanbod van 

opleidingen en bij- en nascholing zijn daarbij belangrijk. 

Maar BOVAG zal samen met partners ook moeten inzet-

ten op het vroegtijdig werven van (aanstaande) werk-

nemers, doorstroombeleid moeten formuleren, ziekte- 

en verzuimbeleid moeten ontwikkelen en de huidige en 

toekomstige vraag naar medewerkers in beeld moeten 

hebben.

7. Samenwerking en afstemming (intern en extern)
BOVAG zet zich actief in voor een goede afstemming en samenwerking met andere (branche)

organisaties in de mobiliteit en consumentenvertegenwoordiging en met andere maatschappelijke 

instanties. Daarnaast bevordert BOVAG de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de 

leden van BOVAG, ook over de deelsectoren heen.

8. Interne en externe communicatie (incl. mediabeleid)
Naast het strategisch meerjarenbeleidsplan en het visiedocument ontwikkelt BOVAG een commu-

nicatiestrategie. Constante informatievoorziening aan leden, consumenten en stakeholders levert 

een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van BOVAG en aan het versterken 

van het imago van branche en branchevereniging. In de communicatiestrategie staan de doelen 

van de BOVAG-communicatie beschreven – en de manier waarop die kunnen worden bereikt. Het 

communicatieplan geeft een overzicht van de communicatiemiddelen en -activiteiten die nodig zijn 

om het gewenste resultaat te bereiken. 

Een gedegen 

onderwijsbeleid en 

een breed aanbod 

van opleidingen en 

bij- en nascholing zijn 

belangrijk.
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9. Ledenservice
BOVAG biedt eerstelijns ledenservice door het aanbieden van verschillende producten en diensten. 

Daarnaast kunnen leden tegen betaling aanvullende producten en diensten afnemen bij BOVAG 

of een van de dochterondernemingen. Hiervoor is een up-to-date productenportfolio ontwikkeld 

en hanteert BOVAG een projectenorganisatie. Beheersbare en realistische (strategische) projecten 

leiden daarbij steeds tot optimalisatie van kennisontwikkeling en –deling met leden. 

Om de toegang tot kennis, producten en diensten van BOVAG en haar dochters zo eenvoudig

mogelijk te maken, zal BOVAG in samenwerking met haar dochters het initiatief Mobi-ID actief 

inzetten en doorvertalen in gemak voor de leden.

De BOVAG-dochterondernemingen Bovemij, RDC en BOVAG Ledenwinkel en de aan BOVAG 

gelieerde stichting Innovam bieden tegen betaling diverse producten en diensten aan die op maat 

gesneden zijn om BOVAG-leden te ondersteunen in het uitvoeren van de dagelijkse retail- en 

serviceactiviteiten en om inkoopvoordelen te bieden. Bovemij en BOVAG Ledenwinkel ontwikkelen 

producten (verzekeringen, financieringen, pechhulp enzovoorts) die de binding tussen een lid 

en zijn klanten versterken. Hierdoor ontstaat een totaalrelatie en is de kans groter om de klant te 

blijven binden.

10. Werkgeverszaken
Middels het afsluiten en onderhouden van twee maatwerk CAO’s en het adviseren en voorlichten 

van leden/ondernemers over arbeidsvoorwaarden, loopbaanbeleid en arbeidsomstandigheden 

draagt BOVAG bij aan goed werkgeverschap in de sector. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van 

individuele instrumenten waarin zorg, verzuim en WIA samenkomen in één vitaliteitsloket. 
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11. Interne organisatie 
BOVAG Vereniging is intern goed georganiseerd: de verschillende geledingen (ledenraad, hoofdbe-

stuur, afdelingen, werkgroepen en de werkorganisatie) zijn zich bewust van hun taken,  verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden en handelen hiernaar. De interne 

procedures (zoals voor besluitvorming) zijn helder. 

De vereniging heeft een solide financiële positie. De contributie 

die de leden betalen staat in verhouding tot de diensten, pro-

ducten en immateriële waarde die BOVAG levert. Het financiële  

beleid van BOVAG is erop gericht de financiële reserves op een 

dermate niveau te hebben dat schommelingen in de contribu-

tieopbrengst of andere opbrengststromen niet direct hoeven 

te leiden tot een verhoging van de contributie. BOVAG zal haar 

apparaat laten meebewegen met de gevraagde activiteiten. 

Hierdoor is de continuïteit van de BOVAG- werkorganisa-

tie, ook in financieel mindere tijden, gegarandeerd, zonder 

hierbij afhankelijk te zijn van andere middelen dan de eigen 

inkomstenbronnen en reserves. Stelregel is dat structurele inkomsten gebruikt worden voor het 

dekken van structurele kosten, terwijl incidentele inkomsten (met name dividend) worden gebruikt 

ter dekking van incidentele uitgaven. Middels een planning en control cyclus voor BOVAG-brede 

activiteiten en voor de BOVAG-afdelingen wordt een efficiënte inzet van mensen en middelen 

beoogd. Daarbij wordt steeds prioritering van activiteiten en productontwikkeling gehanteerd om 

succesvolle producten en diensten aan leden aan te bieden, deze te onderhouden en te evalueren. 

De werkorganisatie organiseert zich intern middels een aantal principes en afspraken (business- en 

informatiearchitectuur) die de samenwerking borgen en de efficiëntie vergroten.

BOVAG is een aantrekkelijke werkgever waar mensen met plezier en passie werken.

De contributie die de 

leden betalen staat 

in verhouding tot de 

diensten, producten en 

immateriële waarde die 

BOVAG levert.
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De doelstellingen uit hoofdstuk 4 worden in dit hoofdstuk geconcretiseerd. Bij iedere doelstelling 

staat wat de onderwerpen zijn die de komende 3 jaar aandacht zullen krijgen en welke resultaten 

in deze periode gerealiseerd moeten gaan worden. 

1. Belangenbehartiging
Om de collectieve belangenbehartiging vorm te 

geven, heeft BOVAG de volgende beleidsvoornemens 

geformuleerd.

• BOVAG onderhoudt intensief contact met alle 

relevante woordvoerders van politieke partijen in 

Nederland. Daarnaast worden relevante contacten 

onderhouden met woordvoerders van politieke 

partijen in Brussel.

• BOVAG onderhoudt eveneens intensief contact 

met de fractiemedewerkers van politieke partijen in Den Haag en Brussel. Hierdoor heeft BO-

VAG daar een onmiddellijke ingang als de (politieke) actualiteit dat nodig of wenselijk maakt.

• BOVAG onderhoudt intensief contact met de relevante ambtenaren, zodat BOVAG daar een 

onmiddellijke ingang heeft als de (politieke) actualiteit dat nodig of wenselijk maakt.

• BOVAG heeft op regelmatige basis overleg op directieniveau met relevante ministeries en 

ZBO’s. Er is een zodanige relatie dat BOVAG bij dringende kwesties dezelfde dag contact 

heeft met de hoogste ambtenaren van de desbetreffende ministeries en op de kortst mogelij-

ke termijn met de staatssecretaris of de minister. 

• BOVAG heeft een zichtbare, initiërende en agenderende positie binnen relevante organen als 

VNO-NCW, Cecra en andere (inter)nationale organen.

• BOVAG heeft een zichtbare invloed op de belangenbehartiging van koepels waarbij zij is 

aangesloten, zoals VNO-NCW en de Brusselse koepelorganisaties.

• BOVAG smeedt (ad hoc) coalities met de overige maatschappelijke organisaties om de belan-

gen zo sterk en breed mogelijk te kunnen behartigen.

• Er is een zichtbare invloed van BOVAG op de relevante menings- en besluitvorming in het 

politieke en publieke debat.

• Om een toetssteen te hebben bij de belangenbehartiging, formuleert BOVAG politieke, be-

drijfseconomische en/of maatschappelijke randvoorwaarden waarbinnen leden naar behoren 

kunnen ondernemen.

• BOVAG organiseert op relevante momenten doch steeds direct voorafgaande aan landelijke 

verkiezingen een mobiliteitsdebat.

• BOVAG organiseert enkele keren per jaar een werkbezoek aan de diverse deelbranches voor 

ambtenaren en/of politici.

• BOVAG monitort dagelijks alle politieke ontwikkelingen in Den Haag en in Brussel.

• BOVAG draagt haar standpunten actief uit naar haar leden en naar geïnteresseerde derden 

(zie ook ‘Communicatie’).

5. Beleidsvoornemens 

BOVAG monitort 

dagelijks alle politieke 

ontwikkelingen in

Den Haag en in Brussel.
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2. Maatschappelijke positionering
BOVAG draagt haar visie uit in belangrijke geledingen van de maatschappij. Zij heeft hiervoor de 

volgende beleidsvoornemens.

• BOVAG ontwikkelt een ‘next level 

visie’ op mobiliteit en ondernemer-

schap. Dit in samenhang met de 

eerder ontwikkelde Toekomstvisie 

retail 2020. Dit moet tevens leiden 

tot inzichten over de positione-

ring en inrichting van BOVAG als 

brancheorganisatie en over de 

strategische samenwerking met de 

dochterondernemingen en gelieer-

de ondernemingen.

• Op basis van de ‘next level visie’ 

ontwikkelen de afdelingen van 

BOVAG een daaraan complementaire visie voor hun deelbranche.

• Met onderzoek en brancherapporten toont BOVAG aan wat leden toevoegen aan de mobili-

teit (welke meerwaarde zij hebben).

• BOVAG heeft een actief mediabeleid waarin de ‘next level visie’ uitgedragen wordt.

• BOVAG publiceert persberichten en standpunten over actuele kwesties.

• De eerder geformuleerde Toekomstvisie retail 2020 zal geëvalueerd worden en er zal een 

praktische uitwerking komen van de archetypen, als follow-up voor de leden.

3. Kwaliteit 
Om toetsbare hoge kwaliteit van producten en dienstverlening aan consumenten in de mobili-

teitsbranche te bieden, heeft BOVAG de volgende beleidsvoornemens geformuleerd.

• De BOVAG Garantie zal worden vernieuwd, uitgerold en middels campagnes onder de aan-

dacht van het publiek worden gebracht.

• BOVAG zal de BOVAG Garantie (anders dan auto) bekijken en waar nodig versterken/aan-

passen/uitrollen.

• BOVAG zal het keurmerk ‘Erkend duurzaam’ voor alle sectoren/afdelingen van de vereniging 

geschikt maken en aanbieden (+ uitleggen richting consument).

• BOVAG zal Klantenvertellen verenigingsbreed inbedden en 

uitbouwen. Ook zullen wij onderzoeken of dit op termijn 

moet worden toegevoegd als lidmaatschapseis of als eis 

voor deelname aan de BOVAG Garantie.

• BOVAG zal de basiseisen voor het lidmaatschap vaststellen 

en deze periodiek controleren.

• BOVAG zal beleid formuleren voor het aanscherpen van de 

eisen voor het gebruik van de logo’s van BOVAG en BOVAG 

Garantie door dochterondernemingen, partners in business, 

leden en niet-leden.
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• BOVAG streeft naar samenwerking met occasionportals, DMS-en en GMS-en om meer aan-

wezig te zijn in het oriëntatieproces van de consument.

• BOVAG zal OBR (Online BOVAG certificaat) ontwikkelen voor de check van de correctheid 

van het BOVAG-lidmaatschap.

• BOVAG zal webservices voor ledenapplicaties faciliteren waarmee BOVAG-producten/formu-

lieren op een uniforme wijze worden aangeboden/gebruikt.

• BOVAG zal heldere en uniforme eisen formuleren voor het ‘partner in businessschap’ en deze 

consequent handhaven. De eisen zullen onder meer het gebruik van BOVAG-naam en –logo 

betreffen.

 

4. Kennisautoriteit
Om dé autoriteit te zijn op het gebied van mobiliteit en mobiliteitsretail zal BOVAG zich richten op 

de volgende beleidsvoornemens.

• Jaarlijks zal BOVAG branchecijfers publiceren, in de vorm van (online en hardcopy) brochu-

res, zoals Kerncijfers, Mobiliteit in Cijfers en de Duurzaamheidsmonitor.

• Periodiek (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal en maandelijks) zal BOVAG leden (en derden op 

hoofdlijnen) op toegankelijke wijze voorzien van statistieken. Daardoor houden zij zicht op de 

totale markt waarin ze zich begeven.

• BOVAG zal Relatieonderzoeken uitvoeren (Relatieonderzoek Dealer-Importeur e.d.), waar-

mee de belangrijkste zakelijke stakeholders van onze leden kritisch tegen het licht worden 

gehouden. Met die onderzoeken vervult BOVAG een belangrijke informatie- en signaalfunctie 

naar de leden en speelt  BOVAG een actieve rol in het verbeteren van de relatie (b.v. gesprek 

aangaan namens leden met importeur of fabrikant).

• BOVAG zal gepland en ad hoc onderzoek doen onder leden en consumenten over onder-

werpen die actueel zijn: intern bestuurlijk (ter 

ondersteuning van beleidsbeslissingen) en 

extern (overheid, pers, overlegorganen, derde 

partijen). Hierdoor kan BOVAG handelen op 

basis van feiten.

• Periodiek (richtlijn: eens per 5 jaar) zal BOVAG 

strategische (toekomst-)onderzoeken per (deel)

branche uitvoeren.

• BOVAG publiceert jaarlijks een samenvatting 

van de Prinsjesdag-stukken (Miljoenennota; 

begrotingen van de ministeries; Belastingplan), 

vergezeld van een analyse en doorvertaling 

naar de impact op de bedrijfsvoering van 

leden.

• De onderzoeken en rapporten worden gepubli-

ceerd op het BOVAG-portal en via andere me-

dia, om beleidsmakers en anderen te kunnen 

bereiken.
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5. Onderwijs 
BOVAG wil een breed gedifferentieerd aanbod van opleidingen op hoog niveau realiseren en 

heeft daarvoor de volgende beleidsvoornemens.

• Er wordt een inventarisatie gemaakt van gewenste opleidingen en bij- en nascholing voor 

retail. Onderdeel van de retailscholing is een breed ontwikkeld en aangeboden programma 

over ‘het nieuwe winkelen’. 

• In samenwerking met Innovam en Tias-Nimbas wordt een academy opgericht voor onder-

 nemers en high potentials in de mobiliteitsretail.

6. Arbeidsmarktbeleid
BOVAG ontwikkelt arbeidsmarktbeleid voor de mobiliteitssector en heeft daarbij de volgende 

beleidsvoornemens.

• BOVAG zal actief input leveren bij de invulling van het OOMT-programma Werkgeverschap en 

zal in de uitvoering ook een voor de leden zichtbare rol invullen. 

• Er vindt een onderzoek plaats naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan technisch 

en  commercieel personeel in de sector. De resultaten hiervan worden omgezet in aange-

scherpte kwalificatiedossiers; dit in samenwerking met OOMT en Innovam.

• In de komende periode wordt samen met Innovam onderzoek verricht naar het effect van de 

technologische ontwikkelingen op de werkzaamheden in de werkplaats. Op basis van de re-

sultaten zullen wij scherper definiëren hoeveel mensen we in de toekomst nog nodig hebben 

en van welk niveau.

• De komende jaren zal het Masterplan Beroepsonderwijs in samenwerking met OOMT en 

Innovam worden geactualiseerd en zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Dit zal  een enorme 

kwalitatieve impuls geven aan het onderwijs.
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7. Samenwerking en afstemming
BOVAG zet zich actief in voor een goede afstemming en samenwerking met anderen. Zij gaat 

daarbij uit van de volgende beleidsvoorne-

mens.

• Samenwerking vindt plaats op basis van 

het visiedocument.

• Er zijn samenwerkingsafspraken met 

relevante organisaties op het gebied van 

scholing, kwaliteitsbeleid en belangenbe-

hartiging.

• BOVAG trekt voor de politieke belangen-

behartiging –waar mogelijk en nodig– 

samen op met RAI Vereniging. Hiervoor 

is de Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit 

opgericht.

• BOVAG participeert voor de kennis-

ontwikkeling en –verspreiding op het gebied van duurzame mobiliteit in het Instituut voor 

Duurzame Mobiliteit. Middels een bestuurfunctie in ARN zijn wij ook medeverantwoordelijk 

voor een duurzame end-lifecycle van voertuigen.

• BOVAG participeert voor de kennisontwikkeling op het gebied van voertuigtelematica in de 

Stichting SIMS.

• BOVAG werkt samen met ANWB en Consumentenbond.

• Er is toegankelijke informatie voor consumenten en geïnteresseerden op het BOVAG-portaal.

8. Communicatie
BOVAG bevordert via gerichte communicatie een positief imago van de branche, ondersteunt 

met slimme communicatie de eigen (lobby)doelstellingen en die van haar afdelingen en zorgt er 

met degelijke, betrouwbare communicatie voor dat BOVAG over de volle breedte als autoriteit 

wordt beschouwd. Zij heeft op dit terrein de volgende beleidsvoornemens.

• Er wordt een strategisch communicatieplan vastgesteld dat in de daaropvolgende jaren wordt 

toegepast. Het communicatieplan bevat strategische 

plannen voor interne en externe communicatie.

• Er is een actief beleid gericht op het uitdragen van 

standpunten middels het BOVAG-ledenportaal, 

BOVAG.nl en andere media.

• Er is een actief beleid voor de inzet van sociale 

media, pr en video.

• Op het BOVAG-ledenportaal zijn antwoorden op 

FAQ’s beschikbaar, op basis van het visiedocument, 

met duidelijke standpunten.

• De interne communicatie wordt versterkt door een 

goed intranet en een ondersteunend documentatie-

systeem.

Er is een actief beleid 

gericht op het uitdragen 

van standpunten middels 

het BOVAG-ledenportaal, 

BOVAG.nl en andere 

media.
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• De servicedesk wordt doorontwikkeld in lijn met het ‘click-call-face-principe’, zodat opvol-

ging gegeven kan worden aan vragen van leden en consumenten. Ook verzorgt de service-

desk de bemiddeling in geval van geschillen over de BOVAG Garantie.

9. Ledenservice
BOVAG biedt ledenservice met het aanbieden van verschillende producten en diensten. Zij heeft 

op dit gebied de volgende beleidsvoornemens.

• Het BOVAG-productenportfolio wordt opgeschoond en intern inzichtelijk gemaakt middels 

een ict-systeem. Daarin worden elementen als productverantwoordelijke, productomschrij-

ving, intern betrokkenen, leveranciers, processen, contracten, uniforme managementinforma-

tie et cetera opgenomen.

• Gedeelde BOVAG-producten en –diensten worden 

jaarlijks verenigingsbreed geactualiseerd en bij leden 

onder de aandacht gebracht.

• Er worden criteria opgesteld om per product de 

gewenste rol van BOVAG te bepalen (geen rol/testen/

certificeren/labelen). Ten aanzien van het certificeren 

van producten en diensten voor derden wordt speci-

fiek beleid ontwikkeld voor toekenning, handhaving en 

promotie.

• Belangrijke gezamenlijke producten die ontwikkeld en/

of herzien zullen worden zijn: 

a. BOVAG-lidmaatschap en -logo

b. BOVAG Garantie + BOVAG Garantie Fonds

c. BOVAG Klantenvertellen (reviewtool)

d. Erkend Duurzaam

e. Voertuiglog

f. BOVAG Verzekeringen en Pechhulp (leden en consumenten)

g. BOVAG/Bovemij Juridische Diensten

h. Webservices

i. BOVAG Bemiddeling en Ledenadvies

• BOVAG ondersteunt het Mobi-ID initiatief en zal nieuwe producten en diensten waar mogelijk 

middels het Mobi-ID beschikbaar stellen. Ook worden huidige producten op termijn geschikt 

gemaakt voor het gebruik van Mobi-ID.

• BOVAG ontsluit voor leden de kennis over algemene ondernemerszaken die beschikbaar is 

bij VNO-NCW.

10. Werkgeverszaken
BOVAG draagt zorg voor belangenbehartiging en ondersteuning van leden op het gebied van 

werkgeversaangelegenheden. Zij heeft hiervoor de volgende beleidsvoornemens.

• Er wordt met de vakbonden onderhandeld over een passende CAO Motorvoertuigenbedrijf 

en Tweewielerbedrijf. 

• Er wordt tijdig een traject opgestart voor een nieuwe CAO Tankstations en Wasbedrijven.

BOVAG ondersteunt 

het Mobi-ID initiatief 

en zal nieuwe 

producten en diensten 

waar mogelijk 

middels het Mobi-ID 

beschikbaar stellen.
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• BOVAG laat haar stem horen bij VNO-NCW in werkgeversaangelegenheden, om invloed uit te 

oefenen op sociale wetgeving.

• BOVAG streeft de komende jaren naar verdere vormgeving van maatwerk en individuele 

arrangementen voor medewerkers en naar vereenvoudiging van beide CAO’s.

• BOVAG zal haar invloed aanwenden bij het opstellen van de nieuwe pensioenregeling van 

PMT.

• BOVAG zal een Vitaliteitsloket inrichten en operationaliseren.

• Er komen platforms voor P&O- en Arbo-verantwoordelijke medewerkers in de branche.

• BOVAG zal de informatievoorziening en kennisoverdracht aan leden op het vlak van werkge-

verszaken optimaliseren.

• BOVAG zal de loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de 

branche bevorderen. Hiervoor ontwikkelt zij instrumenten voor werkgevers en werknemers.

11. Interne organisatie 
BOVAG is een intern goed georganiseerde vereniging. Niettemin is er ook op dit gebied een 

aantal beleidsvoornemens. 

• De werkorganisatie implementeert ‘het nieuwe (samen)werken’ in de organisatie, met als 

belangrijkste doelen:

• Verdere professionalisering van de werkorganisatie (aantrekkelijker werkgeversimago, verho-

gen ledentevredenheid en MVO en duurzaamheid), onder meer door het gebruik van profielen 

voor alle relevantie (bestuurs-)functies

• Meer en beter projectmatig werken (versterken innovatiekracht)

• Betere onderlinge communicatie (meer praten, minder mailen) en verbeterde samenwerking, 

onder meer te bereiken 

door gerichte training en 

een breed management 

talent development 

traject

• Met dezelfde middelen 

(resources) meer berei-

ken (verhogen producti-

viteit)

• Enthousiaste medewer-

kers (hogere tevreden-

heid en betrokkenheid) 

 Enige jaren na invoering 

wordt ‘het nieuwe wer-

ken’ door hoofdbestuur 

en medewerkers geëvalueerd.

• Er zal een samenwerkingsdocument ontwikkeld worden door de directies van BOVAG, Bo-

vemij, Innovam, RDC en BOVAG Holding (Ledenwinkel) om tot verdere gezamenlijke inzet en 

samenwerking te komen.

• Er wordt gestart met het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van de huidige werkprocessen. 



34

 Die dienen als basis voor een toegesneden werk-

organisatie en het verhelderen van de (corporate) 

governance van BOVAG.

• BOVAG stelt de informatiearchitectuur vast als 

ondersteunend kader voor de werkorganisatie om in 

samenhang producten en diensten te ontwikkelen. 

De informatiearchitectuur wordt uitgewerkt op interne 

werkprocessen en voor producten en diensten voor 

leden die informatie en data bevatten. Hierbij zal de 

branchebrede architectuur als uitgangspunt dienen. 

De BOVAG-informatiearchitectuur is tevens de basis 

voor de toekomstige werkorganisatie.

• Vervolgens wordt de data-architectuur verder uitgewerkt.  

• Vergaderingen leveren een bijdrage aan de realisatie van het beleid. De vergadercultuur wordt 

zoveel mogelijk beperkt om minimale aanspraak te maken op de beperkte tijd van onderne-

mers. 

• De werkorganisatie verbetert de aansluiting tussen plannen, business en ict, door verbete-

ringen aan te brengen in de projectenorganisatie en de communicatie over projecten in een 

gemeenschappelijke ict-omgeving  voor projecten en implementatie van een gemeenschap-

pelijke plan en control cyclus. Het management gaat hiervoor getraind worden.

• Missie-visie-kernwaarden worden tot op diepste niveau in de organisatie doorvertaald in 

plannen en in de individuele beleving van medewerkers.

De vergadercultuur 

wordt zoveel mogelijk 

beperkt om minimale 

aanspraak te maken 

op de beperkte tijd 

van ondernemers. 
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De 85.000 medewerkers van 11.000 BOVAG-bedrijven houden Nederland dagelijks in beweging.
Hiermee realiseren zij een totale jaaromzet van ruim 50 miljard euro.


