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Ben jij al aangesloten op de digitale wereld van Connected Car? Dat zou goed kunnen, want steeds meer 
auto’s zijn verbonden met internet én hun omgeving. Handig voor jezelf, maar ook voor de ANWB. Want met 
deze schat aan informatie ontwikkelt de mobiliteitsorganisatie producten en diensten die het verkeer veiliger 
maken, de pechhulp verbeteren en de autokosten verlagen. 

Tekst: Marc Erwich |  Fotografie: ANWB Beeldbank

Van telefoons tot horloges en van pennen tot 
camera’s: tegenwoordig lijkt elk product wel 
smart. Wij als consumenten maken er dank-
baar en gretig gebruik van. De nieuwste snuf-
jes, gadgets en apps maken het leven dan ook 
vaak eenvoudiger én leuker. Ook de auto is 
anno 2016 allang niet meer slechts een ver-
voersmiddel om van A naar B te komen. Nee, 
de moderne vierwieler is slim, connected en 
een rijdende informatiebron. Hét toverwoord: 
Connected Car.

Het slimme en nieuwe autorijden
Misschien ken je deze term wel als verzamel-
naam voor auto’s die verbonden zijn met in-
ternet én hun omgeving, maar voor de 
‘Connected Car pioniers’ is het de toekomst 
van het nieuwe en slimme autorijden. Zoals 
voor Bas Jansen, productmanager van ANWB 
Connected Car. ‘Auto’s worden belangrijke 
leveranciers van informatie. Zij kunnen je nu 
bijvoorbeeld informeren over de stand van za-
ken onder je motorkap, inzicht geven in je rij-
gedrag en je waarschuwen voor gevaarlijke 
verkeerssituaties of weglocaties. Maar er is 
zoveel meer mogelijk, onze ideeën zijn einde-
loos.’

ANWB Connected Car
Het doel bij de ontwikkeling van Connected 
Car services is helder voor de ANWB: betere 
pechhulp, veiliger rijden en lagere kosten. 
‘Daarom hebben we vorig jaar – na een proef 
onder 500 van onze leden – ANWB Connec-
ted Car gelanceerd’, vertelt Jansen. ‘Met be-
hulp van een connector maak je je auto 
eenvoudig ‘3.0-proof’ en krijg je inzicht in re-
levante voertuigdata die jou een hoop voorde-
len biedt. Denk aan persoonsgebonden tips 
voor een veiligere en zuinigere rijstijl, een tij-
dige signalering van motorische problemen, 
opsporing bij diefstal enzovoorts. Maar dit is 
slechts het begin, we blijven onze Connected 
Car services verder ontwikkelen.’

Intelematics Europe
De ANWB werkt hierbij samen met Britse, 
Oostenrijkse en Australische zusterclubs. Be-
gin dit jaar richtten zij Intelematics Europe 
op. Het doel: kennis delen en krachten bun-
delen. Opererend vanuit Londen ontwikkelen 
ze gezamenlijk producten en diensten voor de 
Connected Car. Jansen: ‘Wij zijn geen concur-
renten. Zo bouwen we samen het basisplat-

form dat we straks allemaal op onze eigen 
manier gebruiken. Bovendien levert deze sa-
menwerking veel schaalvoordelen op.’

Complete mobiliteitsapp
Het eerste resultaat ligt al op de plank, klaar 
om gelanceerd te worden. ‘Wij willen begin 
2017 de bestaande ANWB Onderweg app uit-
breiden met Connected Car diensten’, aldus 
Jansen. ‘Deze mobiliteitsapp geeft je nu al ac-
tuele verkeersinformatie, parkeeradvies en 
tips waar je voordelig kunt tanken. Maar het 
wordt helemaal interessant voor onze leden 
als de app automatisch de Wegenwacht in-
schakelt bij pech, je waarschuwt om een par-
keertransactie te stoppen, advies geeft over je 
rijstijl en de technische staat van je auto bij-
houdt. Het mooiste zou het zijn als hier in de 
toekomst geen telefoon meer voor nodig is, 
maar dat het te zien is op het dashboard. We 
blijven dus werken om onze mobiliteitsdien-
sten zo persoonlijk en relevant mogelijk te 
maken. Waar jij geen tijd aan kwijt wil zijn, 
nemen wij voor je uit handen.’

Jouw persoonlijke en 
relevante mobiliteitshulp

Connected Car Download gratis ANWB 
 Onderweg app
Heb jij een iPhone of Android smartphone? 
Download dan nu gratis de ANWB Onderweg app 
via anwb.nl/app. In deze alles-in-een-app worden 
de functionaliteiten van de Wegenwacht en 
Connected Car binnenkort geïntegreerd. Deze 
uitbreiding krijg je vanzelf aangeboden.
Meer informatie over Connected Car:
anwb.nl/connectedcar


