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Jaguar Land Rover start volgende fase van
transformatieprogramma
Jaguar Land Rover, de grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk, heeft

vandaag de volgende fase gepresenteerd van ‘Charge and Accelerate’, het

doorlopende transformatieprogramma dat 2,5 miljard pond aan kostenbesparing

en cashflowverbetering moet opleveren over een periode van achttien maanden

en moet zorgen voor een hoger strategisch bedrijfsrendement op lange termijn.

Jaguar Land Rover kondigt een herstructurering aan met als doel de omvang van zijn

wereldwijde personeelsbestand te verminderen met ongeveer 4.500 werknemers, bovenop de

1.500 mensen die het bedrijf in 2018 al hebben verlaten.

De volgende fase van de transformatie begint met een vrijwillig afvloeiingsprogramma in het

Verenigd Koninkrijk. Deze strategische herstructurering moet leiden tot een slankere en

veerkrachtigere organisatie en een plattere managementstructuur.
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Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer van Jaguar Land Rover, zei: “We are taking

decisive action to help deliver long-term growth, in the face of multiple geopolitical and

regulatory disruptions as well as technology challenges facing the automotive industry. The

‘Charge and Accelerate’ programme combines efficiency measures with targeted investment,

safeguarding our future and ensuring that we maximise the opportunities created by growing

demand for Autonomous, Connected, Electric and Shared technologies.”

Tot nu toe heeft het 'Charge and Accelerate'-programma verbeteringen geïdentificeerd met een

waarde van meer dan een miljard pond, waarvan de helft reeds in 2018 is gerealiseerd. Met de

gerealiseerde besparingen en verbeteringen kan Jaguar Land Rover essentiële investeringen in

technologie financieren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Deze investeringen

omvatten het vandaag aangekondigde nieuws dat later dit jaar de volgende generatie Electric

Drive Units (EDU) in productie gaan in het Engine Manufacturing Center van de onderneming

in Wolverhampton. Deze EDU's worden gevoed door batterijen die zijn geassembleerd in een

nieuw Jaguar Land Rover Battery Assembly Centre in Hams Hall, North Warwickshire.

Het Battery Assembly Center wordt een van de grootste in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk

en past nieuwe productietechnieken en technologie toe voor de productie van accupakketten

voor nieuwe modellen van Jaguar en Land Rover.

De nieuwste investeringen en de transformatie zijn bedoeld om voort te bouwen op de

ongekende groei die Jaguar Land Rover het afgelopen decennium heeft gerealiseerd en op het

huidige gamma bekroonde Jaguar- en Land Rover-modellen. Alleen al in het afgelopen jaar

heeft Jaguar Land Rover de wereldwijde productportfolio uitgebreid met de volledig elektrische

Jaguar I-PACE, de Range Rover en Range Rover Sport met PHEV-afgeleiden en onlangs nog de

nieuwe Range Rover Evoque, waarvan ook een versie komt met hybridetechnologie van de

volgende generatie.

In 2018 zette Jaguar Land Rover zijn wereldwijde expansie voort met de opening van zijn

nieuwste autofabriek in Slowakije en met investeringen in specialistische engineeringcentra in

de Republiek Ierland, Hongarije en Manchester. Ook bevestigde Jaguar Land Rover vorig jaar

plannen om te investeren in de fabriek in Solihull voor de productie van de volgende generatie

Range Rover en Range Rover Sport.

 



OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs

Prof. Dr. Speth vervolgt: “The next chapter in the story of the Jaguar and Land Rover brands

will be the most exciting - and challenging - in our history. Revealing the iconic Defender,

investing in cleaner, smarter, more desirable cars and electrifying our facilities to manufacture a

future range of British-built electric vehicles will all form part of building a globally competitive

and flourishing company.”
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hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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