
BEVESTIG METEEN  

JE DEELNAME  

en verzeker de toekomst 

van je onderneming!

Ontmoet collega’s uit jouw branche, leer van hen en sta op de eerste rij 
wanneer de concrete tools en oplossingen worden voorgesteld.

 INSCHRIJVEN VIA www.garage40.eu/futureproof

AUTOMOTIVE FUTURE  
BUSINESS NETWORK

MAAK VAN TRANSFORMATIE  
EN VERANDERING EEN OPPORTUNITEIT  

VOOR JE ONDERNEMING

Auto’s evolueren steeds meer tot elektrisch autonoom  
rijdende smartphones. Zo zullen fabrikanten rechtstreekse 
relaties met consumenten nastreven en omzetpotentieel in 
aftersales zal sterk onder druk komen te staan.

De impact hiervan op het business model van het  
automobielbedrijf, servicebedrijf, carrosseriebedrijf of  
onderdelenleverancier is onmiskenbaar. Verandering geeft 
meestal een ongemakkelijk gevoel. Je kan je laten  
meeslepen door al deze onheilstijdingen. Maar je kan ook 
kiezen om de opportuniteiten te zien en te nemen.

TRENDBREUK IN  
HET BUSINESSMODEL



DIRECTE TOEPASBAARHEID VOOROP
Het “AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK” wil in elke provincie 
van de Euregio Lerende Ondernemersnetwerken opzetten voor merk–
verdelers, onafhankelijke garagisten en handelaars in auto-onderdelen.

Elk ‘network’ werkt aan een zelfgekozen uitdaging, gerelateerd aan 
één van de volgende thema’s: 

generatie-  
management

technologie &  
operationeel

duurzaamheid &  
ecologie

digitalisering &  
klantenprofiel  
(customer journey)

impact op  
onderneming

AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK:  
EEN VERNIEUWENDE AANPAK
Stap in het “AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK” met het doel 
om zeer concrete en direct bruikbare antwoorden en oplossingen te 
formuleren voor de automobielprofessional. Maak je bedrijf klaar voor de 
uitdagingen van morgen.

Verdere verloop:

1  In een eerste sessie stelt het team vanuit dit algemene thema een uitdaging 
scherp. Het “NETWORK” werkt onder begeleiding van een ervaren facilitator 
op basis van de eigen “werkplekslimheid” van elke deelnemer aan het thema.

2  Aan het einde van het traject heeft het team een antwoord op de uitdaging 
geformuleerd. En dat kan allerlei vormen aannemen: een checklist, document 
of tool, bijvoorbeeld “wanneer is mijn werkplaats EV-proof” of hoe wordt mijn 
bedrijf aantrekkelijk voor schoolverlaters”, enz.

3  In november 2020 komen de deelnemers van alle “AUTOMOTIVE FUTURE 
BUSINESS NETWORK”-sessies samen, om de bevindingen te delen met mekaar.

Uitkomst: 

✔  concrete en direct toepasbare oplossingen

HET AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK:  
SAMEN STERK(ER)
We werken samen met collega’s rond de volgende vragen:

	 Hoe	analyseer	ik	de	evolutie	en	identificeer	ik	de	trends	 
die de grootste impact op mijn onderneming hebben?

 Welke activiteiten of onderdelen binnen mijn bedrijf zijn daarmee  
concreet beïnvloed?

 Welke acties kan ik concreet ondernemen om van deze uitdaging  
een opportuniteit voor mijn onderneming te maken?

 Hoe evalueer ik de investeringen die dit vereist:
 Naar nieuwe technieken en ecologische systemen
 Naar personeel en opleiding
 Naar een totale facelift van mijn werkplaats
 Naar toenemende digitalisering in de klantenrelatie
 Naar een andere vorm van branding en verkoop

Ontmoet collega’s uit jouw branche, leer van hen en sta  
op de eerste rij wanneer de concrete tools en oplossingen 
worden voorgesteld.

Schrijf je vandaag nog in via 

www.garage40.eu/futureproof


