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De impact van trends op beroepen



Banen veranderen/verdwijnen
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Banen van de toekomst
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Trends arbeidsmarkt
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CobotiseringFlexibilisering Big dataDigitalisering

Veranderende 
consument

Globalisering DuurzaamheidSamenwerking



Wat levert het op voor mobiliteit?
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Online trendrapportage op:

• S-BB.nl 

Feiten en cijfers

Sector- trendkamerrapportage

Mobiliteit, transport, logistiek en 
maritiem

• trendrapport.s-bb.nl/mtlm/

• DESTEP-ontwikkelingen

• sectorspecifieke trends 

• kwantitatieve cijfers



Connected mobility
• complexiteit voertuigen neemt toe door 

toenemende gebruik van elektronica en 
communicatiesystemen

• toename zelf diagnosticerend en 
herstellend vermogen van de systemen

• steeds meer ‘connected vehicles’; 
voertuigen die informatie verzamelen 
en via het internet

Inhoud van het vak van personeel 
verandert (hoger geschoold, ict-
vaardigheden diagnostisch vermogen)



Autonoom rijden
• vaste onderhoudsbeurten niet meer 

nodig zijn door sensoren

• wanneer ADAS level 5 is het 
businessmodel van autoverzekeringen 
grotendeels weg



Duurzaamheid
• vermindering CO2 uitstoot stimulans 

waterstof/ hybride/ elektrisch rijden 

• elektrisch aangedreven auto’s minder 
complex en hebben minder onderhoud 
nodig

• andere eisen auto-monteurs en 
technici: verstand (veiligheids-) 
procedures, technieken, onderdelen en 
materialen die gebruikt worden voor 
onderhoud 

• de impact op aftersales zal groot zijn



Digitalisering/ deeleconomie
Auto’s bevatten veel sensoren er kan 
steeds meer op afstand uitgelezen en 
hersteld worden.

Deeleconomie

• access-over-ownership, betalen naar 
gebruik 

• leasemaatschappijen, automerken en 
die mobility-as-a-service bieden, 
dominanter in de markt

• afname  autoverkoop 

• veel cosmetische schades



De veranderende consument
• klant verandert: zijn bestedingsgedrag, 

zijn voorkeuren en zijn veranderend 
beeld van een voertuig

• meer service, klantgerichtheid, directer 
in de communicatie

• oriëntatie online, ook voor de aanschaf 
van een auto

De taken van een verkoopadviseur 
veranderen mee, moet 
onderhoudscontract kunnen afsluiten 



Samenwerking in de keten 
• samenwerking met soortgenoten en 

andere "branchevreemde" partijen, 
belangrijker door de onvoorspelbare 
klantvraag

• kleine garages krijgen het moeilijker: 
specialiseren en waar nodig 
samenwerken 

• grenzen tussen disciplines vervagen, 
werken in multidisciplinaire teams



Leven lang ontwikkelen
- banen in het middensegment van de 

arbeidsmarkt veranderen

- flexibiliteit en pro-activiteit

- eigenaar blijven van je eigen loopbaan 
vraagt continu aandacht voor je 
ontwikkeling



Het SBB Trendspel! 
Introductie 

©Team ABD



Doel Trend spel

Inzicht krijgen in en bewustwording van de impact van 
de trends en ontwikkelingen op opleidingen.
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May the best win....

16


