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Ford benoemt Sarah-Jayne Williams als eerste Director of
Smart Mobility in Europa
KEULEN, Duitsland, 10 augustus 2017 – Ford kondigde aan dat Sarah-Jayne Williams het
bedrijf in september zal vervoegen als eerste Director of Smart Mobility in Europa.
Ze zal rapporteren aan Ford of Europe President en CEO, Steven Armstrong, en aan Vice
President, Global Operations, Smart Mobility, John Larsen. Ze zal focussen op toekomstige
mobiliteitsoplossingen voor Europa en ze zal werken vanuit het nieuwe Ford Smart Mobility
Innovation Office in Londen.
“We zijn verheugd Sarah-Jayne te mogen verwelkomen in het Europese team van Ford. Ze zal
zich bezighouden met de uitdagingen en opportuniteiten van het stedelijke vervoer. Verder zal ze
ook inspelen op de groei van de deeleconomie door een Smart Mobility-strategie voor Ford of
Europe te definiëren en te implementeren. Ze zal zich concentreren op een snellere lancering
van mobiliteitsdiensten in heel Europa via samenwerking, vooral met steden, innovatie en een
uitbreiding van het bestaande team”, zo vertelde Steven Armstrong.
Sarah-Jayne zal verantwoordelijk zijn voor de verdere uitbreiding van Ford binnen het domein
van de mobiliteit en ze zal ook aan het hoofd staan van de nieuwe vervoersinitiatieven om zo
tegemoet te komen aan de behoeften van grote Europese steden. Ze zal het wereldwijde City
Solutions Team van Ford ondersteunen door nauw samen te werken met Europese
stadsplanners, openbarevervoersmaatschappijen en gemeenschappen om oplossingen te vinden
voor de veranderende behoeften van zowel stadsbewoners als steden.
Recente Europese initiatieven kondigden voor later dit jaar een test aan met een vloot pluginhybride elektrische (PHEV) bestelwagens, en dit in samenwerking met Transport for London en
andere fleetpartners voor het voertuig in productie zal gaan in 2019. In de toekomst zal ook
gekeken worden naar gedeelde diensten, zoals carpooling.
Over haar nieuwe functie had Sarah-Jayne het volgende te zeggen: “De auto-industrie staat aan
de drempel van een revolutie die vergelijkbaar is met het moment waarop Henry Ford meer dan
100 jaar geleden de eerste auto toegankelijk maakte voor de massa. Ik kijk ernaar uit om het
team van Ford te vervoegen en om deel uit te maken van dit avontuur binnen de wereld van de
Smart Mobility.”
De voorbije 14 jaar werkte Sarah-Jayne bij BearingPoint, een wereldwijde onderneming in
businessconsulting , waar ze een partner was binnen het Automotive-team en waar ze de leiding
had over het Connected Car Centre of Excellence. Ze werkte samen met OEM’s en
autoleasebedrijven om nieuwe businessmodellen, digitale strategieën en geconnecteerde
autodiensten te ontwikkelen en te leveren.
Sarah-Jayne was ook een actieve leider binnen diversiteitsprogramma’s. Zo richtte ze de
BearingPoint Foundation op die de maatschappelijk verantwoorde activiteiten van de
onderneming stuurt. Voor ze terechtkwam in de consultingsector werkte Sarah-Jayne voor
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Motorola, waar ze aan het hoofd stond van de transformatieprogramma’s voor business en
technologie.
Ze publiceerde werk over geconnecteerde auto’s, dataprivacy, digitale klantengedragingen,
digitale organisaties van wereldklasse en ze is coauteur van het boek “Customer Paradoxes in a
Digital World”. Sarah-Jayne is ook een voormalige winnaar van de Management Consulting
Association Award voor Marketing Consultant of the Year, en in teamverband won ze in 2015 met
Jaguar Land Rover de prijs Management Consulting Association Digital and Technology Project
of the Year for Connected Car.
Sarah-Jayne studeerde moderne talen en ze behaalde een Masterdiploma in Business
Management aan de Universiteit van Bath. Ze houdt van wandelen, kajakken op zee en
adventure-racing.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 203,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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