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We leven in een steeds sneller 
veranderende wereld… 























Als we relevant willen blijven, 
vraagt dit om een flexibele 

organisatie die vernieuwing 
omarmt… 



Hoe kan de ANWB succesvol innovatie faciliteren, om 
maximaal relevant te blijven voor haar leden (duurzame 
ledenwaarde), waarbij ze optimaal gebruik maakt van 
nieuwe technologieën en de kennis, vaardigheden en 
ervaringen van haar leden, gebruikers, medewerkers en 
partners? 
 
Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe producten en 
diensten, maar ook (efficiëntere) processen, incl. 
marketing. 

Opdracht 



Innovatie is… de introductie en/of vernieuwing van 
producten, diensten en processen waarmee structureel 
aanzienlijke nieuwe rendabele commerciële, 
maatschappelijke en / of praktische waarde wordt 
gecreëerd voor de klanten. 
 

Wat is innovatie… 



Innovatie portfolio 



2. Technologie gedreven innovatie 
Product-, dienst- en procesinnovaties 

binnen de ANWB markten 
Passend bij ANWB Strategie 2030 

1. Incrementele innovatie 
Verhogen marktpenetratie en marges op 

bestaande producten en diensten op 
bekende markten 

 
Verantwoordelijkheid bij business lines en 

ondersteunende diensten 

4. Radicale innovatie 
Nieuwe producten en diensten op nieuwe 

markten 
 

Geen focus voor ANWB 

3. Markt gedreven innovatie 
Producten en diensten op voor de ANWB 

nieuwe markten 
Passend bij ANWB Strategie 2030 
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Bestaande technologie 

Nieuwe technologie 

Focusgebieden 



Strategisch verankerd 
Inclusief verkenvelden 



• Initiatief laat een significante verbetering zien in de NPS score in Y3 of 

• Product/dienst: >100.000 klanten / leden in Y3 of >€1.000K omzet in Y3 

• Proces/marketing: >€50k besparingen in Y1 of >€100k omzet in Y3 



Valideren Verkennen Lanceren Idee genereren 
Toetsingskader 

Vaststellen ambitie, 
innovatiethema’s / challenges 
Innovation challenge 
Eat & Greet 
Hackathon / Pitch events 
Ledensignalen 
Incubators / Startups 
Partnerships 
Internationaal: FIA, ARC, GMA 
Innovation Friday 
Jong ANWB 
Enz. enz. 

Lean Canvas 
Business Model Canvas 
Omgevingsscans 
Design Sprints (CX/UX) 

Prototyping 
Pilot / Proof of concept 
Pivot 

Partnering 
MVP 
Launch 

Resultaat:  
Backlog met kansrijke ideeën 

Resultaat:  
Gevalideerde ideeën om te 

verkennen 

Resultaat:  
Uitgewerkt concept incl 

business model 

Mobiliteit 

Vakantie 

Vrije Tijd 

Verkeersveiligheid 

Producten en diensten 

Processen, operatie 

Marketing 

+ 

Faciliteren 



TechRadar = kiezen… 

Zien Volgen Leren Doen 

Technologieën in deze 
ring krijgen veel aandacht 
in de markt vanwege de 
kansen die ze bieden. 

Technologieën in deze ring 
zijn kansrijk voor de 
ANWB, maar nog niet 
volwassen genoeg om 
mee te experimenteren. 

Technologieën in deze 
ring zijn kansrijk voor de 
ANWB en volwassen 
genoeg om mee te 
experimenteren. 

Technologieën in deze ring 
zijn kansrijk voor de ANWB 
en direct toepasbaar. 



Aan het werk…! 











• Amber Mobility 

https://www.driveamber.com/ 

Zakelijk deel-auto-platform | gegarandeerde beschikbaarheid van 
elektrische deelauto’s | € 0,20 per minuut zolang een voertuig niet 
bij een hub is afgemeld | ANWB als hub 
 

• Datumprikker 

www.datumprikker.nl 

Naast het goed prikken van een datum (voor 7 miljoen mensen per 
jaar), ook alles rondom de afspraak regelen | Daar hoort het ook 
het kopen van tickets bij 
 

• Quasar 

http://www.quantoz.com/ 

Blockchain software oplossing die compliant instant payments en 
transaction settlement faciliteert tussen machines, bedrijven en 
mensen met digitale reguliere valuta 
 

• Tikkie 

https://tikkie.me 

Op locatie betaalverzoek sturen via WhatsApp, SMS of Facebook 
Messenger | de betaling verloopt via iDEAL 
 
 

Volop startups… 



Maar ook met corporates! 



En zoveel mogelijk pilots… 



Oogsten… 



• AutoMaatje 

• Blijven Fietsen 

• Mobility-as-a-Service 

• Car-as-a-Service 

• Elektrisch Rijden 

• Private lease 

• Used car platform 

• Veilig van Huis 



Specifiek voor Reizen… 
Waaruit blijkt dat wij ons op reisgebied? 

Denk dan aan… 
• rondreizen in Europa met de elektrische auto 
• vluchtkoppeling – bij individuele rondreis meteen online je tickets boeken, kiezen uit 

diverse airlines 
• persoonlijke digitale reisassistent 
• personalisatie: doelgroep proposities 
• alles wordt ontwikkeld binnen een API based services architectuur, in containers 
• omgeving opgebouwd in Azure cloudomgeving, afscheid van eigen datacenter 
• security by design, niet als afterthought 
• er is afscheid genomen van de legacy systemen, en standaard ruimte ingebouwd 

naar de toekomst voor technical debt 
• IT werkt volledig agile, op basis van het SAFe framework 

 



futureproof@anwb.nl 



14 januari 2020 

Innovatie bij de ANWB 


