
Mobiliteit van morgen, vandaag 

Mobility 360˚ 
Een concreet mobiliteitsplan met 

quick wins en lange termijn oplossingen



Mobiliteit met impact

Heb jij zicht op de zakelijke mobiliteitsbewegingen van jouw werknemers? 
En weet jij welke mobiliteitsbehoeften ze hebben? De meeste bedrijven 
zetten mobiliteitsoplossingen in zonder een beeld te hebben van de effecten 
en behoeften in de organisatie. Voor het ontwikkelen van een aantrekkelijk 
mobiliteitsaanbod is het essentieel te weten welke impact mobiliteitskeuzes 
hebben op jouw organisatie. Met Mobility 360˚ krijg je in slechts vier stappen een 
samenhangend beeld van de mogelijkheden op gebied van toekomstige mobiliteit, 
inzicht in de gevolgen van keuzes en een duidelijke roadmap met next steps.
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Scenario’s & Impact

Per mobiliteitsscenario inzicht 
in de gewenste resultaten 
ten opzichte van kosten, 

duurzaamheid 
en vitaliteit.
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Mobility Happiness 

Koppelen van 
werknemerstevredenheid over 

huidige mobiliteitsbeleid aan hun 
mobiliteitsbehoeften.
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Mobility Roadmap

Resultaatgericht en onderbouwd 
mobiliteitsplan met concrete 

vervolgstappen.
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State of Mobility 

Concrete mobiliteitsopties op basis 
van locatie- en organisatiedata.



Mobility 360˚ werkt organisatiebreed
Mobiliteit heeft impact op je hele organisatie. Daarom meten we de vier 
afzonderlijke onderdelen altijd op de thema’s financieel, duurzaamheid, 
keuzevrijheid, reistijd en vitaliteit. Daarmee ontstaat een duidelijke samenhang 
tussen de mobiliteitsbehoeften van werknemers en de mogelijkheden van de 
organisatie. Tegelijkertijd wordt duidelijk welke impact elk afzonderlijk thema heeft 
op het huidige en toekomstige mobiliteitsbeleid. 

Resultaat

Mobility 360˚ leidt tot een resultaatgericht en onderbouwd actieplan voor het 
creëren van draagvlak én optimalisatie van het mobiliteitsaanbod. De roadmap 
bevat concrete vervolgacties om het mobiliteitsbeleid naar de behoefte 
van werkgever en werknemer aan te passen. Een combinatie van direct te 
implementeren quick wins en mobiliteitsoplossingen voor een duurzaam, lange 
termijn mobiliteitsbeleid. 

Mobility 360˚in de praktijk 

Hoe is het geregeld met de reiskostenvergoeding? Welke duurzame 
vervoersmiddelen stel je als werkgever beschikbaar? Welke keuzes biedt het 
huidige mobiliteitsaanbod en hoe vertaalt zich dat in de gemiddelde reistijd? 
Door scores te verbinden aan de belangrijkste organisatiethema’s worden gaps 
zichtbaar die richting geven aan de optimalisatie van het mobiliteitsbeleid. De 
Mobility 360˚ aanpak kan ook eenvoudig aangepast worden op de verschillende 
doelgroepen binnen je organisatie. Mobiliteit voor een werknemer die vast op 
kantoor werkt is compleet anders dan voor een buitendienstmedewerker die 
constant onderweg is. 
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Over Mobinck

We zijn dé Corporate Mobility Expert. We helpen klanten bedrijfsdoelstellingen te 
behalen door mobiliteit in te zetten als strategische tool. Mobinck vormt een uniek 
ecosysteem van specialisten op het gebied van zakelijke mobiliteit. Resultaat: het 
juiste advies op alle onderdelen van corporate mobility met een gericht actieplan. 
Als onderdeel van AutoBinck Group geven wij al meer dan een eeuw vorm aan 
mobiliteit. Dagelijks bedienen we ruim 250.000 medewerkers van 350 klanten in 
heel Europa.
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Opvallende resultaten uit ons onderzoek

Is niet op de hoogte van het 

mobiliteitsbeleid van de eigen 

organisatie.

80%

Kan ook met de fiets naar 

kantoor gaan, maar doet 

dit niet altijd.

50%

Woont dichtbij een collega 

met dezelfde werklocatie en 

kan samen reizen.

60%

De mobility 360 aanpak van Mobinck heeft ervoor gezorgd 
dat wij meer inzicht hebben gekregen in hoe wij mobiliteit 

kunnen inzetten om vitaler en duurzamer gedrag te stimuleren. 
En het ook te faciliteren onder de medewerkers.”

- Wendy Jaspers , HR-adviseur bij 1801 

Vertrouwd door:

Contact

Menno van de Wetering
Business Development manager 

06 – 22 42 00 00 
mvdwetering@mobinck.com

mobinck.com


