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 2.1 DE ROL VAN DE FIETS EN FIETSGEBRUIK
De wereld van mobiliteit, sport en recreatie zal de komende jaren sterk veranderen. De
fiets en het fietsgebruik zullen hierin een meer prominente rol gaan vervullen.  

OVERZICHT VAN BELANGRIJKE TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN

 
Van sport tot ontspanning en van werk tot gewoon voor de fun; alles wijst erop dat er in de toekomst meer
wordt gefietst. Consumenten zullen bewuster kiezen voor de fiets als verantwoord alternatief vervoermiddel
en ook bewuster kiezen tussen bezit en gebruik.

De fiets wordt net als de auto steeds meer een hightech product met toenemende functionaliteit, maar ook
met behoud van zijn typische charme door miniaturisatie en integratie van technologie in het frame.
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Traditionele fietsen zullen vaker plaatsmaken voor e-bikes, e-performance bikes en connected fietsen die
voor steeds meer nieuwe en verrassende doeleinden kunnen worden gebruikt. Design en innovatie zijn
onderscheidende factoren en worden nog belangrijker door de groeiende populariteit van de fiets als lifestyle
product.

Op basis van zijn duurzame en vriendelijke imago evolueert de fiets door. Overheden over de hele wereld
staan mede daarom positief tegenover het gebruik van de fiets en de nieuwe mogelijkheden die fietsen
bieden als oplossing voor de sociale vraagstukken waarmee ze hebben te kampen. Nieuw beleid en passende
regelgeving zullen daarbij het gebruik ervan in goede banen gaan leiden.

Maar ook in fietsindustrie draait het nu vooral om wat de consument wil. Merken moeten aansprekend,
onderscheidend en relevant zijn. Tegelijkertijd zijn goede (online) vindbaarheid, oriëntatie en aankoopgemak
voor consumenten minstens zo belangrijk.

De markt is in transitie. Partijen in de fietsindustrie zullen traditionele denkpatronen moeten loslaten en de
verandering moeten omarmen.  Wij hebben onze nieuwe ambitie hier volledig op toegespitst.

 

 

WINORA YAKUN

AWARD: IF DESIGN AWARD 2017

Dankzij de brede banden en de krachtige Yamaha PW-X aandrijfeenheid, is de Winora Yakun niet alleen geschikt voor de stad
maar ook om mee off-road te gaan. Het speciale frame-ontwerp breekt ook met een design-conventie: de zitbuis contrasteert in
kleur met de achtervork en geeft de Yakun een compacte uitstraling. Een geïntegreerde drager, een tassenconcept en de
voorbereiding voor een fietskar-koppeling verruimen de mogelijkheden voor excursies, dankzij de nieuwe Lupine e-bike-
koplampen zelfs 's nachts.
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 2.2 VISIE EN MISSIE
Onze visie is om op een consumentgerichte en sociaal verantwoorde wijze marktleider te
worden in het midden en hogere segment van de e-bike markt.

Het begint allemaal bij een ultieme focus op klanttevredenheid. Klanten mogen verwachten dat we ze iets
extra's bieden, dat we klachten snel oplossen, loyaliteit belonen en ze blijven verrassen. In alle fasen van de
customer journey sluiten we aan bij wat de consument wil, waarbij in vrijwel elke customer journey een
sleutelrol voor de dealer is weggelegd. Niets inspireert en motiveert ons meer dan tevreden consumenten en
dealers, waarbij alles samenkomt in onze nieuwe missie: 'great bikes win great likes’.

Het draait er dus om dat we relevant zijn en relevant blijven voor de consument. Op die manier creëren we
een stevig fundament voor structurele groei en lange termijn waardecreatie. Tegelijkertijd kunnen we zo
beter invulling geven aan onze voortrekkersrol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals de
kwaliteitsverbetering van de (stedelijke) leefomgeving, het bevorderen van de verkeersveiligheid en het
stimuleren van een gezondere levensstijl.
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 2.3 STRATEGIE
De nieuwe strategie zoals begin 2017 geïntroduceerd is met het aantreden van Ton
Anbeek als nieuwe CEO verder aangescherpt en doorvertaald in een concrete roadmap
voor de komende 5 jaar. 

De operationele aansturing van de groep wordt aangepast. Supply chain en het productieplatform worden
losgekoppeld van de merken en zullen slimmer worden ingericht, waarbij we meer gaan inzetten op
onshoring. Op groepsniveau zullen functionele competenties worden ontwikkeld die de lokale organisatie
ondersteunen en ontlasten. Zo creëren we een eenduidige manier van werken binnen de groep en meer
focus en ruimte voor marktbewerking en perfectionering van planexecutie binnen de landen zelf.

De complexiteit binnen de groep is te groot en zal drastisch worden gereduceerd. Met een nieuwe
matrixorganisatie zullen we op alle aspecten van onze bedrijfsvoering heldere keuzes gaan maken. Zaken die
te veel moeite kosten, te weinig potentie bieden en gewoonweg te weinig opleveren gaan we niet meer
doen. We gaan scherper sturen op de dingen die op lange termijn echt waarde creëren. 

Fietsen en fietsonderdelen en -accessoires horen bij elkaar en worden dan ook geïntegreerd met de creatie
van shared service centers op groepsniveau. Door slimme koppeling van data gaan we elke consument
bedienen met een logisch en gericht aanbod van fietsproducten- en productcombinaties dat goed aansluit bij
zijn of haar wensen.

Dit betekent ook dat we onze verkopen omnichannel gaan vormgeven. De keuzes die we daarbij maken
zullen per regio en land verschillen. Dat is nodig want we hebben in onze branche niet alleen te maken met
duidelijke verschillen tussen de markten in Europa en Noord-Amerika, maar ook met verschillen tussen de
diverse landen waar we actief zijn. Bij de inrichting van omnichannel houden we bijvoorbeeld rekening met
zaken als fietsbeleving en de wijze van fietsgebruik, de rol van de e-bike en de omvang en kracht van het
dealernetwerk in een bepaald land. We willen in elk land zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de
klant. De enige constante is dat we daarbij altijd via en met de dealers naar de consument gaan, welke e-
commerce platformen en andere middelen we ook inzetten.

Deze speerpunten en meer komen terug in het aangescherpte Strategy Wheel met zes nieuwe spaken, onze
strategische pijlers, die volledig met elkaar samenhangen en zich daardoor extra versterken. Voor de invulling
hiervan zullen we waar relevant ook gebruik maken van gerichte acquisities.
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TOELICHTING PER STRATEGISCHE PIJLER

‘LEAD GLOBAL. WIN LOCAL’

Marketing, e-commerce, innovatie, IT en supply chain zullen centraal worden aangestuurd. De landen richten
zich op een perfecte executie van (lokale) plannen en strategie.

‘WINNING AT POINT OF PURCHASE’

Focus op de juiste lokale merkportfolio met verantwoordelijkheid per land/regio, met passende innovaties en
ondersteund door e-commerce platformen en experience centers zal de landen in staat stellen nog betere
prestaties te realiseren.

‘OMNICHANNEL E-COMMERCE’

De juiste combinatie van e-commerce platformen, experience centers en dealernetwerken zal de klant
ongeacht de keuze van kanaal en contactvorm de beste, consistente ervaring geven.

’SMART TECHNOLOGY AND INNOVATION’

Een goed gevulde innovatietrechter is een grote drijver achter groei. Onze innovaties zijn
consumentgedreven en richten zich onder andere op nieuwe e-bike technologie, slimme Internet of Things
toepassingen en urban mobility.

‘CENTRALIZED & INTEGRATED P&A BUSINESS’

Fietsonderdelen en -accessoires zijn vanuit de consument gezien onlosmakelijk verbonden met fietsen. Door
centralisatie van en integratie met de (centrale en lokale) fietsenbusiness kan de klantpropositie worden
versterkt en meer synergie en groei worden gerealiseerd.
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‘FIT TO COMPETE’

Om ons concurrentievermogen snel verder te verbeteren gaan we de complexiteit reduceren, standard
product platformen introduceren, onze IT-infrastructuur vernieuwen en focussen op tijdige beschikbaarheid
van de juiste voorraad en snelheid van leveren.

De voordelen van een meer centrale aansturing en een minder complexe en meer data-gedreven organisatie
zijn legio. Het lokale ondernemerschap binnen de groep wordt zo beter ondersteund waardoor de
commerciële slagkracht meer tot zijn recht komt en tegelijkertijd de schaalgrootte en synergie-potentie
beter wordt benut. We hebben meer grip op belangrijke speerpunten zoals de vormgeving van omnichannel,
reductie van levertijden, vermindering van kapitaalbeslag en de realisatie van structurele kostenbesparingen
die als geheel onze concurrentiepositie versterken.

Daarnaast maken we het onszelf een stuk makkelijker en hoeven we het wiel maar een keer uit te vinden.
Best practices en learnings kunnen eenvoudiger door de groep heen worden uitgerold en toegepast. We
worden wendbaarder, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderingen in de marktvraag en
aankoopvoorkeuren van consumenten. Ook kunnen we zo op een effectieve manier invulling geven aan de
duurzame inrichting van onze bedrijfsvoering.
 

OVERZICHT SPEERPUNTEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

 

Door verantwoord ondernemen integraal op te nemen in onze visie en strategie borgen we dat bij alle
belangrijke zakelijke beslissingen die we maken zowel commerciële als duurzame effecten nadrukkelijk in
onze afwegingen worden meegenomen. Marktkansen zijn bij ons product immers bij uitstek verbonden met
mens, milieu en maatschappij.

Aan de hand van het waardecreatie-model geven we nader inzicht in de toegevoegde waarde van ons
business model en de strategie voor al onze stakeholders en de samenleving als geheel.
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 2.4 COMPETENTIES
Als één van de grootste spelers in de fietsindustrie beschikken we over unieke
competenties die ons positief onderscheiden van zowel andere grote als kleinere spelers
in de markt. We zullen hierin blijven investeren om onze leidende marktpositie te
versterken. De kerncompetenties zijn essentieel  voor de slagkracht en veerkracht van de
groep en vormen gezamenlijk een stevig fundament voor de executie van onze strategie.

OVERZICHT KERNCOMPETENTIES

 

STERKE MERKEN

We bezitten een portefeuille van nationale en internationale (sport)fietsmerken met leidende marktposities
die staan voor herkenbaarheid en kwaliteit. Dit geeft ons een voorsprong bij de uitrol van nieuwe innovatieve
producten en mobiliteitsconcepten. Met onze merken richten we ons uitsluitend op het midden- en hogere
segment van de markt en daarbinnen in toenemende mate op groeicategorieën, zoals e-bikes, e-
performance bikes en sportfietsen, waarin we ons duidelijk kunnen onderscheiden door toegevoegde waarde
te bieden.

SCHAALGROOTTE

In Europa zijn we de grootste fietsproducent en marktleider in e-bikes. Schaalgrootte zorgt voor invloed,
biedt inkoopkracht en brengt de financiële slagkracht met zich mee die nodig is om te kunnen investeren in
een steeds complexer wordend product en in de ontwikkeling van nieuwe fiets-gerelateerde
mobiliteitsoplossingen.

DIVERSIFICATIE

We beschikken over goed gespreide inkomstenstromen door onze diversificatie naar merken, landen,
klanten, collecties en assortimenten. Dat maakt ons weerbaar. Fietsen en fietsonderdelen en -accessoires
zijn bovendien zeer complementair en zullen onze klantpropositie verder versterken.
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INNOVATIEKRACHT

Met onze revolutionaire ION-technologie hebben we in het vorig decennium gezorgd voor de grote doorbraak
van e-bikes. In de afgelopen jaren hebben we dat opnieuw gedaan met de introductie van e-performance
bikes. Vanuit de kracht van onze organisatie introduceren we elk jaar weer tal van nieuwe technologische
toepassingen voor fietsen en fietsgebruik. Innovatie zit in onze genen.
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 2.5 MIDDELLANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN
Op basis van onze aangescherpte strategie, hanteren we de volgende doelstellingen voor
de komende 5 jaar:

 

De verwachte investeringen en kosten om de strategie te implementeren zullen in totaal € 30 - € 40 miljoen
bedragen in de periode 2018-2022. De doelstelling voor te realiseren structurele besparingen in 2022 is € 60
- € 80 miljoen op jaarbasis.

De verdere aanscherping van de strategie heeft geen consequenties voor onze financiële positie en
slagkracht. Met de verlenging en verruiming van de groepsfinanciering in 2017 ligt er een stevige basis voor
de uitvoering van onze plannen. Desgewenst kunnen we beschikken over een additionele faciliteit van circa
€ 150 miljoen voor acquisities. Daarnaast kan extra cash worden vrijgemaakt door de slimmere inrichting van
onze supply chain en het terugbrengen van ons werkkapitaalbeslag.
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LAPIERRE XELIUS SL

AWARD: TAIPEI CYCLE D&I AWARDS 2017

De Lapierre Xelius SL is al vele jaren de favoriete racemachine van het FDJ/GROUPAMA wielerteam. Het innovatieve ontwerp,
waarbij de achterste driehoek niet aan de zadelbuis maar aan de bovenbuis is bevestigd, vermindert het gewicht van de fiets en
verbetert het rijcomfort. De Xelius SL heeft een lager zwaartepunt, wat de efficiëntie verhoogt wanneer de renner op de pedalen
gaat staan. Lapierre’s Power Box technologie zorgt daarnaast voor maximale stijfheid.
 
 

 

HAIBIKE SDURO ALLMTN 8.0

AWARD: IF DESIGN AWARD 2017

De SDURO AllMtn 8.0 is ontwikkeld in samenwerking met Telekom Deutschland en is een van de eerste e-MTB's die connectiviteit
biedt via een on-board unit. Met GPS, GSM en bluetooth-technologie kunnen nieuwe cloud-based diensten worden aangeboden
zoals antidiefstal, routetracking en een automatische noodoproepfunctie. Het nieuwe, lichtere en krachtigere SDURO Yamaha
PW-X-systeem stuurt de e-MTB aan en is, samen met de nieuwe Gravity Casting Interface en Skidplate, geïntegreerd in het
sportieve aluminium frame.
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 STAKEHOLDERINTERVIEW BEELINE BIKES

HOE BEELINE BIKES DE KLOOF TUSSEN
ONLINE EN OFFLINE OVERBRUGT
Beeline Bikes zorgt voor een revolutie in de fietsenbranche met een ambitieus doel: meer
mensen aan het fietsen krijgen door het gemak van een fietsenwinkel direct aan huis te
bieden. Brian Mikiten, eigenaar van twee fietsenwinkels in Texas, zag de potentie van het
concept en ging aan de slag als lokale franchisenemer. “90% van de klanten die via
Beeline Bikes bij ons komen, hebben we nog niet eerder gezien.”

 

U HAD AL TWEE GOEDLOPENDE FIETSENWINKELS. WAAROM BESLOOT U DAARNAAST
FRANCHISENEMER VAN BEELINE BIKES TE WORDEN?

”Na een lange carrière in de IT-industrie besloot ik terug te keren naar mijn oude passie: fietsen. Ik kocht
twee fietsenwinkels in San Antonio en Austin en zocht naar manieren om er een succes van te maken. Het
was van begin af aan duidelijk dat de verkoop van fietsen zich steeds meer online afspeelde, maar
consumenten waren vaak ontevreden over de aankoopervaring. Er kwamen regelmatig mensen in mijn
winkels met online gekochte fietsen die ze zelf in elkaar hadden gezet. Mensen hadden geen idee hoe ze de
fietsen correct moesten gebruiken en onderhouden en raakten zo hun enthousiasme voor het fietsen kwijt.
Er was een grote kloof tussen online en offline.”
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WAAROM BEELINE BIKES?

”Mijn plan was om een mobiele fietsservice te bieden, bestaande uit drie geïntegreerde onderdelen:
samenwerking met grote bedrijven, reparaties & onderhoud en bezorging van afgemonteerde fietsen. Deze
diensten versterken elkaar en dat is cruciaal voor het succes. Ik was me er van begin af aan van bewust dat
het geen zin zou hebben om zomaar met een bestelbusje en wat gereedschap op pad te gaan. Als
franchisenemer van Beeline Bikes zou ik veel meer mogelijkheden krijgen en kon ik bovendien profiteren van
de exclusieve leveringsovereenkomst van Beeline Bikes met Accell Group. We waren de eerste ‘brick and
mortar’-retailer die een samenwerking aanging met Beeline Bikes en ik was positief verrast door hun
flexibiliteit en professionele aanpak.”

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM SAMEN TE WERKEN MET GROTE BEDRIJVEN?

”Door samen te werken met grote bedrijven uit de omgeving en de fietsen van hun werknemers te
onderhouden, konden we zowel ons merk als deze vorm van dienstverlening snel op de kaart zetten. We zijn
veel aanwezig op fiets- en liefdadigheidsevents, wat voor ons een fantastische manier is om in een enkele
middag met meer dan 50 mensen in contact te komen. Hoeveel tijd zou het me niet kosten om die mensen
naar mijn winkel te laten komen? En zou ik dezelfde doelgroep bereiken? De mobiele service bewees zich
daarmee als een uiterst kosteneffectieve marketingtool.”
 

 

IS ER MARKT VOOR EEN MOBIELE ONDERHOUDS- EN REPARATIESERVICE VOOR FIETSEN?

”Mensen vinden het heel normaal dat de loodgieter of elektricien aan huis komt. Waarom zou dat voor een
fietsenmaker anders zijn? Onze klanten waarderen het gemak en de persoonlijke service. We zijn er niet
alleen voor reparaties, we laten mensen ook zien hoe ze meer uit hun fiets kunnen halen. Merkt de monteur
dat een klant moeite heeft met een band verwisselen of een simpele reparatie, dan doet hij het voor. Door
onze passie voor fietsen te delen, weten we klanten aan ons te binden en vergroten we in feite de markt. Een
groot deel van ons klantenbestand woont binnen enkele kilometers van een fietsenwinkel, dus ze komen
zeker niet bij ons omdat er geen alternatieven zijn.”
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HOE WERKT HET THUISBEZORG-MODEL?

”Als iemand een fiets bestelt op een van de merkenwebsites van Accell, kan hij kiezen voor thuisbezorging
via Beeline. Deze optie is al ingebouwd in de prijs en populair onder de jongere generatie die gewend is alles
online te doen. Wij verzorgen de basismontage, bezorgen de fiets en stellen hem ter plekke perfect af op de
klant. Net zoals bij onze reparatiedienst proberen we onze klanten ook iets te leren en er een speciale
ervaring van te maken. Stel, je bent een vrouw, 29 jaar oud, 170 cm lang en je hebt een blauwe Raleigh
Amelia besteld. Dan nemen wij alvast een bijpassende fietshelm, fietshandschoenen in jouw maat en de
juiste reparatieset mee. Mensen waarderen zo’n gepersonaliseerde service enorm en het biedt ons de kans
om meer te verkopen.”

WAAROM IS HET EEN INTERESSANT MODEL VOOR ACCELL GROUP?

”Voor een bedrijf als Accell Group, inclusief haar merken, is het probleem van online-verkoop dat je de
mogelijkheid verliest om met je klanten te praten. Je wilt niet alleen dat mensen je producten kopen, maar
ook dat ze deze op een juiste en veilige manier gebruiken. Als een fiets ongebruikt in de garage belandt, zal je
niet veel onderdelen en accessoires verkopen, laat staan een volgende fiets. Die klant moet je dan als
verloren beschouwen. Ik denk dat Beeline die connectie met klanten weer kan herstellen en een doelgroep
kan aanspreken die niet meer vanzelfsprekend een fietsenwinkel binnenloopt. Tegelijkertijd profiteer ik als
franchisenemer van de enorme motivatie van Accell om hier een succes van te maken en actief met ons
samen te werken om dit kanaal verder uit te bouwen.”
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