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Mobiliteit maar dan makkelijk
Van wagenpark tot mobiliteitsbudget en van leasefiets tot
laadpalen. Het regelen van mobiliteit is complex en kost veel
tijd. 

Tenzij je weet hoe de mobiliteitsmarkt in elkaar zit. Denk
hierbij aan kennis over trends en (technische) ontwikkelingen,
(fiscale) wet- en regelgeving, verdienmodellen van
leveranciers en systemen voor een goede administratie en
efficiënt beheer. 

In deze white paper leggen we je aan de hand van onze
planet, people, profit, problem free methodiek uit hoe je een
goede invulling kan geven aan het mobiliteitsbeleid van jouw
organisatie. 



Planet

Duurzaam mobiliteitsbeleid
In drie stappen naar duurzame(-re) mobiliteit:

1. Minder reizen - thuiswerken
De niet gemaakte reis is de meest duurzame reis. Stel een
beleid op voor thuiswerken, faciliteer dit en voorzie in een
vergoeding.

2. Anders reizen - alternatieve mobiliteitsopties
De auto is het meest populaire middel voor zakelijke reizen,
maar niet de schoonste (en ook niet de goedkoopste).
Stimuleer alternatieve vormen van mobiliteit, bijvoorbeeld
door middel van een fietsplan, OV- of mobiliteitskaart en een
hogere kilometervergoeding bij reizen per fiets of lopend. Dit
is bovendien gemakkelijk te combineren met een 
 autoregeling zonder dat dit extra geld hoeft te kosten.

3. Schoner reizen - elektrisch rijden
Soms blijft de auto de beste oplossing om te reizen. Ook
elektrische auto's hebben een negatieve milieu-impact, maar
wel een stuk minder dan benzine of diesel. Baseer je beleid
op (de overgang naar) een volledig elektrisch wagenpark. De
prijs en actieradius van elektrische auto's worden steeds
beter waardoor dit in veel gevallen al zeer goed 
mogelijk is.



People

Tevreden medewerkers
Zorg voor een aantrekkelijke mobiliteitsregeling
Mobiliteit speelt een grote rol in de tevredenheid en loyaliteit
van medewerkers en bij het aantrekken van personeel.
Flexibiliteit en keuzevrijheid kunnen het verschil maken voor
medewerkers. Door vele opties aan te bieden en dit slim in te
richten kan je met een algemeen beleid inspelen op de
individuele behoefte van je medewerkers. 

Gemak is de sleutel
Makkelijk gebruikmaken van mobiliteitskaarten of apps die
reizen laagdrempelig maken. Administratie wordt hiermee
eenvoudig en efficiënt. De valkuil is dat er tegenwoordig
gigantisch veel mogelijkheden zijn. Maak een goed vergelijk van
verschillende aanbieders voordat je je definitieve keuze maakt.

Leaserijders snel geholpen 
Schade of onderhoud aan je auto hoort erbij, maar het kost wel
tijd waardoor medewerkers even niet aan het werk zijn. Om dit
snel en efficiënt op te lossen kan je met leveranciers afspraken
maken over haal- en brengservice en onderhoud op locatie. Zorg
ook voor duidelijke communicatie naar berijders zodat ze zo snel
mogelijk weer aan het werk kunnen. 



Profit

Kostenbeheersing
Scherpe controle op leasekosten 
De laagste lease-offerte is niet altijd het voordeligst. Vraag altijd
meerdere offertes op en vergelijk ook de verschillen in
dienstverlening. Werk je met een normbudget? Vraag dan ook
meteen de inzetofferte op en neem die mee in het vergelijk.
Leasemaatschappijen proberen met een scherpe offerte de order
binnen te halen. Daarna zijn er namelijk nog vele mogelijkheden
om de marge te verhogen. Bijvoorbeeld tijdens
hercalculatiemomenten, contractaanpassingen en bij het
inleveren van de auto. Door op deze momenten kritisch mee te
kijken en te benchmarken voorkom je veel onnodige kosten. 

Let op indirecte kosten
Bespaar kosten door het beheer efficiënt in te richten. Kijk naar
levertijden om de inzet van dure voorloopauto's te beperken.
Kies voor simlockvrije laadpalen om niet vast te zitten aan een
bepaalde provider en zorg voor een snelle en zorgeloze herinzet
van poolauto's door gebruik te maken van een professionele
partij. Uniek bij De Mobiliteitsbaas is de mogelijkheid van het 
herinzetten van stilstaande auto's bij andere klanten (en vice
versa).



Profit

Kostenbeheersing
Collectieve inkoopafspraken
Maak scherpe inkoopafspraken met dealers, importeurs en 
leasemaatschappijen. Ben je niet groot genoeg? Bundel dan de
krachten door je aan te sluiten bij een collectief. Lift bijvoorbeeld
mee op de afspraken van De Mobiliteitsbaas. Omdat wij
onafhankelijk en transparant te werk gaan, keren wij alle
commissies, bonussen en overige fees van dealers of 
leasemaatschappijen uit aan jou als klant. Dat vinden wij de
normaalste zaak van de wereld, en wel zo eerlijk. 



Problem Free

Gebruik een fleetmanagementsysteem
Leasemaatschappijen hebben vaak een portal waar je je
wagenparkoverzicht ziet en rapportages voor bijvoorbeeld
payroll en finance kunt opstellen. Werk je met meerdere
leasemaatschappijen of wil je ook ondersteuning in het
proces? Maak dan gebruik van een professioneel
fleetmanagementsysteem.

Kies voor een mobiliteits-app of platform
Een mobiliteitsplatfom kan veel administratie uit handen
nemen. Via een app, kaart en platform kun je verschillende
vormen van mobiliteit afnemen. Bijvoorbeeld het reizen met
OV, OV-fiets en deelvervoer. Leaserijders kunnen laden,
tanken en parkeren en medewerkers kunnen ook hun
kilometers en thuiswerkdagen administreren. Alles komt op
één factuur en de salarisadministratie krijgt hier een
maandelijks overzicht van. 

Volledige ontzorging



  Vergelijken van lease offertes
  Regelen van voorloopauto's 
  Poolbeheer
  Besteltraject 
  Beantwoorden van berijdersvragen
  Opvolgen van expirerende leasecontracten 
  En de vele andere operationele werkzaamheden. 

Haal de kennis van een professional in huis
Hoe fijn zou het zijn als je auto- en mobiliteitsregeling altijd
up to date is? En als je daarnaast altijd met iemand kunt
sparren over wagenpark- en mobiliteitsvraagstukken? De
Mobiliteitsbaas heeft experts met jarenlange ervaring en
verschillende (sub-)specialismen: duurzame en alternatieve
mobiliteitsoplossingen, elektrificatie van wagenparken,
fiscaliteiten, prijsborging en indexering. Kortom de
sparringpartner die altijd bereikbaar is voor al je
mobiliteitsvragen.

Maak het jezelf makkelijk en besteed alles uit
Een onafhankelijk) professional die alle werkzaamheden uit 
handen neemt zorgt niet alleen voor efficiënt beheer. Ook is 
een back-up bij ziekte, vakantie of verlof gegarandeerd. Kies 
je voor uitbesteden dan worden alle complexe taken van je 
overgenomen en hoef jij je niet meer druk te maken over het:

Problem Free



Aanvragen van mobiliteitskaarten 
Inregelen van mobiliteitsbudgetten 
Aansturen en accorderen van fietslease 
Installatie van simlockvrije laadpalen 
Geautomatiseerde declaraties 
Wagenparkbeheer 
Sparring partner

Integraal mobiliteitsbeheer - the next level
De ultieme stap naar ontzorging is de volledige uitbesteding
van het complete mobiliteitsbeheer. Alles komt hierin samen:

Alle wensen die je als organisatie hebt kunnen gecombineerd 
worden, exclusief bij De Mobiliteitsbaas. 

Problem Free

Een paar klanten die je voorgingen



Bart Meijs
oprichter

Duurzaam
Onafhankelijk
Pragmatisch

Onze kernwaarden

De Mobiliteitsbaas is de onafhankelijke partner voor zakelijke
mobiliteit. De Mobiliteitsbaas helpt organisaties met het
verduurzamen van mobiliteitsbeleid en onafhankelijk advies,
bijvoorbeeld bij inkoop. Daarnaast ontzorgt het team van De
Mobiliteitsbaas haar klanten op het gebied van operationeel
wagenpark- en mobiliteitsbeheer. Al je mobiliteit zorgeloos
geregeld bij één partij.

De Mobiliteitsbaas

Missie
'Alle zakelijke mobiliteit van Nederland duurzaam maken'



Waar wil jij meer over weten?

Mobiliteitskaart Wagenpark Fietslease

Mobiliteitsbudget Elektrisch vervoer Brandstof

Deelauto's Laadpalen

085-1110059info@deMobiliteitsbaas.nl

Neem gerust contact met ons op

t
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Waarom De Mobiliteitsbaas?
Duurzaam
Wij vinden het belangrijk om de wereld een stukje duurzamer te
maken. Daarom helpen wij jou met het opstellen en de
implementatie van een duurzamer mobiliteitsbeleid. Van A tot Z
kunnen we je begeleiden in dit traject.

Onafhankelijk
In de mobiliteitswereld werken veel adviseurs en intermediairs op 
commissiebasis. In de wereld van hypotheekadviseurs is dat niet 
meer toegestaan, maar bij leasemaatschappijen en autodealers 
is dit nog heel gebruikelijk. Dat vinden wij niet meer van deze tijd. 
Het belang van de adviseur is immers niet helemaal gelijk aan 
het belang van de klant. Dat zal nooit tot het beste advies leiden. 
Om een optimale dienstverlening te garanderen geven wij 
alle commissie, provisie en bonussen terug aan de klant. 
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Waarom De Mobiliteitsbaas?
Alles onder één dak - onze unieke combinatie
Veel leveranciers zijn gespecialiseerd in één specifiek onderdeel
van mobiliteit, bijvoorbeeld wagenparkbeheer of consultancy. De
Mobiliteitsbaas onderscheidt zich in haar integrale aanpak. Zowel
ondersteuning in het gehele proces als op alle onderdelen. Denk
hierbij aan wagenparkbeheer gecombineerd met fietslease,
mobiliteitskaarten en als sparringpartner voor beleidsmakers. Jij
geeft aan wat je nodig hebt en wij regelen het.

info@deMobiliteitsbaas.nl 085-1110059

Vrijblijvend kennis maken 

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek

Bart Meijs
Mobiliteitsbaas

Onder het genot van een kopje koffie, informeren wij
jou graag hoe jij mobiliteit het beste kan inrichten
voor jouw organisatie. Is jouw mobiliteitsbeleid al
toekomstbestendig? 
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