
Rijden of 
gereden worden
Onderweg van A naar B vergaderen met je collega’s, een conference call 
meepakken of een dutje tussen de bedrijven door. Anno 2015 is de 
achterbank van de meeste limo’s getransformeerd tot een heus mobiel 
kantoor, inclusief alles wat je nodig hebt om prettig door te kunnen 
werken. De vijf beste keuzes van dit moment. Door Fleur Baxmeier

Converseren  
met je chauffeur
De vijf do’s en don’ts
Stel: je wilt de radio zachter. Hoe 
houd je de sfeer in de auto goed? 
Wat roer je aan en wat niet?



Liefhebbers van Mercedes-
Benz zitten altijd goed in een 
‘gewone’ S-Klasse, de E-klasse 
of de Mercedes-Maybach 
S-klasse. Maar absolute heer 
en meester op het gebied van 
weelde, luxe en prestaties 
is de nieuwe Mercedes-
Maybach Pullman, die begin 
2016 op de markt komt. Hij 
imponeert allereerst met 
z’n lengte van 6,5 meter. En 
dan ben je nog niet eens naar 
binnen gestapt in het volledig 
in nappaleer uitgevoerde 
interieur, dat zo veel ruimte 

biedt dat je nog nét niet kunt 
staan. De fauteuils zijn zo op-
gesteld dat je naar elkaar toe 
kijkt; wel zo makkelijk tijdens 
een mobiele vergadering. 
Bemoeienis van de chauffeur 
wordt voorkomen door een 
elektronisch schuifpaneel 
dat met één druk op de knop 
verandert van transparant 
naar geblindeerd. Onder  
de motorkap zit een 6.0-liter 
V12-biturbo.

Mercedes-Maybach Pullman, 
vanaf € 500.000.

1. Heer en meester

‘Het eerste contact is 
altijd het allerbelang-
rijkste: het moment 
waarop je iemand de 
hand schudt, elkaar 
even in de ogen kijkt, 
ziet hoe de ander erbij 
staat. Die non-verbale 

communicatie bepaalt 
54 procent van de indruk 
die je achterlaat. Dat is 
de basis van het verdere 
contact met je chauffeur, 
want het grappige is 
dat je in de auto alleen 
nog maar gebruik kunt 

maken van je stem, afge-
zien van een incidentele 
blik in de spiegel. Zorg 
daarom dat je je aan-
dacht erbij hebt tijdens 
dat eerste contact: kijk 
ondertussen niet op je 
telefoon, maar wees je 

bewust van degene die 
tegenover je staat. Ik kan 
me voorstellen dat een 
heleboel CEO’s wel iets 
anders aan hun hoofd 
hebben, maar ik vind dat 
iedereen respectvol met 
elkaar om moet gaan.’

Kijk even  
niet op je  
telefoon

Elsemieke Havenga 
Voormalig tv-presen-
tator, tophockeyer en 
tegenwoordig werk-
zaam als communica-
tiespecialist



‘Een goed gesprek wordt 
gekenmerkt door weder-
zijdsheid, belangstelling 
over en weer. Er moet ook 
sprake zijn van gelijk-
heid, wat bij een auto 
met chauffeur lastig is, 
want degene die instapt, 

is de opdrachtgever. Die 
hiërarchie kun je enigs-
zins wegnemen door 
de chauffeur te vragen: 
“Vindt u het prettig als 
ik een gesprek met u voer 
of wordt u liever met rust 
gelaten?” Het omgekeer-

de kan natuurlijk ook: je 
hoofd staat, om wat voor 
reden dan ook, niet naar 
een vriendelijk gesprek. 
Dat kun je maar beter 
expliciet zeggen dan 
mondjesmaat reageren 
of stuurs zwijgen. Is de 

chauffeur net als jij in 
voor een praatje, dan 
zou ik dat enigszins aan 
de oppervlakte houden. 
Inside informatie over 
je bedrijf of je huwelijks-
problemen zijn geen 
zaken die je bespreekt.’

Wees  
duidelijk

Luc van 
Berkestijn 
Auteur van 
‘Een goed 
gesprek’



De Range Rover Long Wheel-
base is 20 centimeter langer 
dan het origineel, maar het 
karakteristieke, stoere Range 
Rover-silhouet is behouden 
gebleven, net als het uitmun-
tende weggedrag. De groei le-
vert ondertussen wel mooi 14 
centimeter extra beenruimte 
op, zodat achterin een per-
fecte werkruimte ontstaat. Zit 
de chauffeur toch nog te ver 
naar achteren, dan kun je ’m 
met Passenger Seat Away een 
stukje naar voren schuiven. 
Geïntegreerde rolgordijnen 
voor de achterportierruiten 

zorgen tijdens een dutje of 
zakelijke bespreking voor de 
nodige privacy. Verder behelst 
de LWB dezelfde geneugtes 
als de standaard limo’s uit 
Duitsland of de XJ van zuster-
merk Jaguar: hoogwollig 
tapijt, tafeltje, scherm, mas-
sagestoel, sfeerverlichting. 
En wie onderweg behoefte 
heeft aan een picknick-in-stijl: 
bestel de Event Seating erbij, 
twee lederen stoeltjes die ver-
werkt zijn in de laadbak. 

Range Rover Long Wheelbase, 
vanaf € 135.950.

2. Picknicken in stijl



Echt hemelbestormend zijn 
de uiterlijke veranderingen 
van BMW’s nieuwe 7 Serie 
niet. Ja, de neusgaten zijn wat 
subtieler, het lijnenspel spor-
tiever. Maar de echte revolutie 
zit in de techniek. Zoals de 
autosleutel met een 2,2-inch 
LCD Touchscreen. Slechts een 
paar swipes en de chauffeur 
laat de auto, terwijl hij al is uit-
gestapt, volautomatisch een 
garage in rijden. Een wereld-
primeur die niets extra’s kost: 
het hoort bij de standaarduit-
rusting. Dat geldt ook voor de 
loungestoelen met massage-

functie, het glazen panorama-
dak en het Bowers & Wilkins 
Diamond Surround-systeem. 
En dan is er nog het rijgedrag. 
In de nieuwe 7 Serie zit de 
nieuwe generatie 3.0-liter 
zes-in-lijn twinturbomotoren, 
gekoppeld aan een achttraps-
automaat die z’n schakelge-
drag afstemt op informatie uit 
het navigatiesysteem. Snel, 
smooth en comfortabel.

BMW 7 Serie, vanaf € 95.500.

3. Wereldprimeur 

‘Als je je ergert aan een 
radio die staat te blèren 
of aan het rijgedrag 
van een chauffeur, kun 
je natuurlijk zeggen: 
“Jemig, wat staat die 
radio luid, zeg”, of: “Hé, 
je rijdt veel te hard.” Het 

nadeel van die aanpak 
is dat de chauffeur zich 
aangevallen kan voelen. 
De kunst van geweldloos 
communiceren is om de 
ander nooit ergens van te 
beschuldigen, maar aan 
te geven wat het met jou 

doet. Dus: ‘Goh, ik merk 
dat de radio aanstaat en 
daardoor kan ik me niet 
concentreren, is dat de 
bedoeling?’ of ‘We rijden 
met 80 km/u door de be-
bouwde kom van Amster-
dam en dat maakt dat ik 

me ongemakkelijk voel, 
is dat wat u wilt?’ Het 
mooie van deze manier 
van communiceren is dat 
de chauffeur zich niet 
betrapt voelt, waardoor 
het niet ten koste zal 
gaan van de sfeer.’

Vel geen  
oordeel

Michael 
Schulze 
Conflict- en 
doorbreek-
coach



Ook de wereld van luxe doet 
aan downgraden. Zo be-
sloot Bentley z’n Flying Spur 
behalve als twaalfcilinder ook 
als achtcilinder aan te bieden. 
Uiterlijk zitten de verschillen 
vooral in details: de sierstuk-
ken van de uitlaat zijn bij de 
V8 in de vorm van gekantelde 
achtjes in plaats van ovalen en 
de logo’s komen in het rood. 
Het formaat blijft hetzelfde: 
hij is zo groot dat het voelt 
of je in een goed gemeubi-
leerde woonkamer stapt. Er is 
zonwering, een televisie, een 

Naim-geluidssysteem en om 
het af te maken, zit er in de 
rugleuning van de achterbank 
een koelkast. Al deze foefjes 
maken van de Flying Spur een 
relatief logge jongen, maar de 
vierliter V8 met 507 pk heeft 
daar geen moeite mee en 
bereikt in slechts 5,2 secon-
den 100 km/u. Al is het meer 
zweven dan sjezen, want zo 
stil en soepel word je in weinig 
auto’s gereden. 

Bentley Flying Spur, vanaf  
€ 221.134.

4. Zwevend over de weg

‘Ik rijd regelmatig 
dezelfde CEO’s en CFO’s, 
dus er is een zekere vorm 
van herkenning. Als 
chauffeur voel ik snel 
genoeg aan of iemand 
zin heeft in een praatje. 
Vaak zijn mensen op de 

heenweg druk bezig met 
hun werk, en vindt er 
na afloop een ontlading 
plaats: hèhè, even ont-
spannen kletsen. Ik ben 
redelijk mondig en door 
de wol geverfd, dus ik 
kan in principe over alles 

meepraten, maar er zijn 
een paar onderwerpen 
waar ik voorzichtig mee 
ben: politiek en de islam. 
Dan ben ik op m’n hoede 
en probeer ik neutraal 
te blijven. Over m’n 
privéleven praten vind 

ik geen probleem, maar 
dat blijft wat mij betreft 
gereserveerd. Ik word 
betaald door degene die 
ik vervoer; daar ben ik 
me altijd van bewust. 
Een zekere afstand vind 
ik daarom prettig.’

Mijd 
 bepaalde  

onderwerpen

Directiechauf-
feur Jan (die 
verder liever 
anoniem blijft) 
van Marcus 
Vervoersbe-
drijven



Het was even wikken en we-
gen, maar Willem-Alexander 
verruilde de Volvo S80 limou-
sine van z’n moeder vorig 
jaar voor een Audi A8L. De 
aanschaf ging ongetwijfeld 
gepaard met een aantal opties 
voor het interieur, dat van 
zichzelf al behoorlijk com-
pleet genoemd kan worden. 
Wortelnotenhout, Valcona-
leer, twee 10,2-inch lcd-scher-
men, een uitklapbare schrijf-
tafel, een kleine koelkast, een 
groot glazen dak. De ach-
terportieren van de A8L zijn 
standaard een stuk groter, 
waardoor het gemakkelijker 
neerploffen is op de 22-voudig 
verstelbare stoelen. In die 

stoelen mogen stoelventilatie 
en massagefunctie natuurlijk 
niet ontbreken. Prima zetels 
om stapels dossiers op weg te 
werken, terwijl je je bestem-
ming geruisloos en bloedsnel 
nadert, want het relatief zui-
nige 4.2-liter TDI-blok met 385 
pk – die heeft ons koningskop-
pel ook – doet qua prestaties 
niet onder voor een gemid-
delde sportwagen. Al merk 
je daar achterin weinig van, 
want dankzij het vloeiende 
schakelwerk van de automaat 
en het luchtgeveerde onder-
stel is comfort gedurende de 
hele rit gegarandeerd. 

Audi A8L, vanaf € 100.933.

5. Koningsrit



‘Volgens de etiquette zit 
de belangrijkste persoon 
achterin rechts. Dat is de 
ereplek, want daar heb 
je de meeste beenruimte. 
Reis je in je eentje, dan 
hoor je automatisch op 
die plek te gaan zitten.  

Wil je een gesprek aan-
knopen met de chauf-
feur, doe dat dan over 
iets luchtigs: sport, de 
actualiteit, het verkeer. 
En ga niet ellenlang op 
iets door: een chauffeur 
wil z’n vak professioneel 

kunnen uitoefenen, dus 
breng hem niet in verle-
genheid door hem steeds 
uit z’n concentratie te 
halen. Vraag ook geen 
onmogelijke dingen als: 
“Geef maar even flink 
plankgas op de snelweg”, 

of: “Hé, het is oranje, rijd 
hier eens door.” Je kunt 
niet verwachten dat je 
chauffeur de verkeers-
regels overtreedt. Hij 
kan zijn rijbewijs of 
chauffeursvergunning 
kwijtraken.’ 

Vraag geen 
onmogelijke 

dingen

Etiquette-
deskundige 
Anne-Marie 
van Leggelo


