
 

Nieuwe strategie: Volkswagen Group wordt wereldwijd toonaangevende 

aanbieder van duurzame mobiliteit 

 

 ‘TOGETHER - Strategy 2025’ zorgt voor grootste veranderingsproces in 

geschiedenis van onderneming, met focus op omvormen van core business en 

aanboren van potentieel nieuwe inkomstenbronnen 

 Grootschalig elektrificatie-initiatief: meer dan 30 nieuwe e-voertuigen rond 2025, 

jaarlijkse verkoopdoelstelling twee tot drie miljoen auto’s 

 Ontwikkeling batterijtechnologie, digitalisering en autonoom rijden nieuwe 

speerpunten voor Volkswagen Group 

 Herstructurering van onderdelenactiviteiten  

 Snelle uitbreiding activiteiten op gebied van nieuwe mobiliteitsoplossingen 

 Geplande miljardeninvestering met dubbele cijfers in toekomstige technologieën, 

gefinancierd via efficiencyverbeteringen en portfolio-optimalisatie over gehele 

breedte van Group 

 Doelstelling: 7 tot 8 procent winstmarge op verkopen, winstverwachting vóór rente 

en belasting binnen autodivisie van meer dan 15 procent 

 Toename winstgevendheid en efficiency van Volkswagen-merk voorwaarden voor 

realiseren doelstellingen Group 

 CEO Matthias Müller: “De Volkswagen Group wordt meer gefocust, efficiënt, 

innovatief, klant-gedreven en duurzaam – en op systematische wijze ingericht om 

winstgevende groei te bewerkstelligen.” 

 

Leusden, 16 juni 2016 - De Volkswagen Group legt de fundering voor blijvend succes in de 

mobiliteitswereld van morgen en haar evolutie naar een rol als wereldwijd toonaangevend 

aanbieder van duurzame mobiliteit.  

 

Om deze doelstellingen te realiseren, heeft de Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad 

van Toezicht – het toekomstgerichte programma ‘TOGETHER -Strategy 2025’ gelanceerd. 

Daarmee heeft de onderneming tevens groen licht gegeven voor het grootste veranderingsproces 



 

uit de historie van de Volkswagen Group. De nieuwe strategie van de Group voorziet in een serie 

verstrekkende strategische besluiten en specifieke initiatieven bedoeld om de lange-termijn 

toekomst van de onderneming veilig te stellen en winstgevende groei te bewerkstellingen. Die 

doelen worden gerealiseerd door een verregaande omvorming van de basis automotive 

activiteiten, de snelle realisatie van een bedrijfstak voor nieuwe mobiliteitsoplossingen, een 

aanzienlijke toename in de efficiency en het versterken van innovatieve slagkracht en 

ondernemersmentaliteit binnen de onderneming. 

 

Raadpleeg de Engelstalige persdocumentatie voor meer informatie. 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Volkswagen AG 

Eric Felber - Head of Company and Business Communications 

Tel +49 (0) 5361 / 9-87575 

E-mail: eric.felber@volkswagen.de 
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