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Jaap van Daalen, directeur ROI fleet & mobility

Maak duurzame en flexibele
mobiliteit een beleving voor
de gebruiker
Onder de nieuwe, iets aangepaste naam, ROI fleet & mobility, ijvert directeur Jaap van Daalen om bedrijven meer grip
te geven op hun zakelijke mobiliteit. ‘En dat gaat veel verder dan “alleen” een wagenpark onder controle houden’, aldus
Van Daalen.
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Pratend over de ontwikkelingen in de markt – flexibilise-

12.000 en de 18.000 kilometer per jaar) maar in de prak-

net als veel anderen, vooral een rol voor de markt zelf weg-

het voorbeeld van iemand die in zijn leaseauto, privékilo-

ring en verduurzaming van de mobiliteit – ziet Van Daalen,
gelegd. ‘Ik ben niet zo van het sturen door overheden. Dat
geeft vaak grote en ongewenste bijeffecten; denk maar even

aan al die stekkerauto’s, die nooit meer een stopcontact gezien hebben na aflevering door de dealer. Dat zijn heel veel
weggegooide miljarden geweest, die de overheid beter had

kunnen investeren in duurzame infrastructuur. Niet alleen
voor elektrisch, maar bijvoorbeeld ook voor waterstof. Ook

tijk wordt dit niet of nauwelijks getoetst. Dan stuit je op
meters vrij, van Dordrecht naar Deventer rijdt voor een op

Marktplaats gekocht item van €25,-. Een reisafstand van
circa 280 kilometer, met een kilometerprijs van € 0,38 een
kostenpost van €106,40. Voor een item van €25,-… Conform de leaseregeling, dat wel. Maar zou iemand dat met
een privéauto ook gedaan hebben…?

een fiscaal meer vriendelijke behandeling van bijvoorbeeld

Ook woon-werkverkeer is nu nog volledig vrij in bijna alle

vriendelijk maken van mobiliteitsbudgetten. Maar uitein-

werknemer die 60 kilometer van zijn werk (goedkoop?)

(lease)fietsen/e-bikes zou daarin echt helpen. Of het fiscaal

delijk moet de markt en niet de overheid ervoor zorgen dat
duurzame mobiliteit aantrekkelijker is dan de traditionele

leaseauto met een verbrandingsmotor. Alleen dan is de
trend ook echt toekomstbestendig.

leaseregelingen. Maar is dat wel logisch en eerlijk? Een

woont kost de werkgever in vergelijking met een werknemer

die 10 kilometer van zijn werk woont circa €8.550,- euro per

jaar meer. Daarmee wordt in feite gestimuleerd om verder
van je werk te gaan wonen. Willen we dat eigenlijk wel?

Maak duurzaamheid concreet

‘Bewuste kilometers’

Alles begint voor elke onderneming of organisatie bij de

Onze visie is dat dit moet gaan veranderen. Iedereen moet

ven zeggen dat ze duurzaam willen zijn. Dat is een mooie

en de effecten die deze met zich meebrengen, zodat we de

vraag: wat willen we bereiken? Van Daalen: ‘Veel bedrij-

kreet, maar laten we daar nu eens echt inhoud aan geven!

Maak het concreet, stel heldere en vooral meetbare doelen!
Uiteindelijk is mobiliteit niets meer en niets minder dan

zich bewust zijn van de kilometers die worden gemaakt
goede keuzes gaan maken en geconfronteerd worden met
de gevolgen van minder goede keuzes.

kilometers. Of soms het vermijden daarvan bijvoorbeeld

Door een vaste hoeveelheid privé- en woon-werkkilome-

of door thuis te werken in plaats van naar kantoor te gaan.

(mobiliteits)budget, wordt de werknemer zich bewust van

door te Skypen in plaats van een fysieke meeting te hebben

Van alle acties die je kunt doorvoeren om duurzamer te

worden is het reduceren van kilometers de meest effectieve.
In de traditionele leaseregeling wordt hier nog nauwelijks

aandacht aan gegeven. Sterker nog, er zit vaak een stimu-

lans in om juist veel kilometers te maken, omdat je anders
wellicht je leaseauto kwijtraakt (bijvoorbeeld wanneer je
minder dan 15.000 zakelijke kilometers per jaar reist).
Onbegrensd
Naast de zakelijke kilometers zien we dat privé- en woon-

werkverkeer in de meeste praktijksituaties nog onbegrensd

is in autoregelingen. Voor privékilometers is er vaak wel een
begrenzing in de regeling aangegeven (gemiddeld tussen de

ters ter beschikking te stellen en die te verwerken in een
zijn keuzes. Maak je minder kilometers dan krijg je geld
toe. Maak je er meer, dan moet je die betalen. Niet verbie-

den dus, maar verleiden. Noodzakelijk is het dan wel om
alle kilometers te meten. Met slimme oplossingen, die de
privacy van het individu borgen.

Naast reduceren van kilometers gaat het ook om het bie-

den van meer duurzame alternatieven voor de traditionele
leaseauto. Veel organisaties bieden al een pas voor OV, naast
de leaseauto, maar dat kan nog veel verder gaan en mak-

kelijker gemaakt worden. Denk aan het bieden van (elek-

trische) deelauto’s, e-bikes, scooters en ga zo maar door.
Flexibilisering en verduurzaming van mobiliteit kun je op
allerlei manieren stimuleren.
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Is flexibel per definitie altijd duurzamer?
Van Daalen: ‘In de meeste gevallen wel. Bijna alles wat
mensen de keuze biedt om iets anders te doen dan stan-

daard met een auto van A naar B te rijden, is duurzamer
en flexibeler. Stimuleer bepaalde duurzame keuzes door het
voordeel (deels) ook terug te laten vloeien naar de gebrui-

ker. De succesvolle introductie van duurzaamheid en flexibiliteit in mobiliteit staat of valt met twee dingen: de vraag

‘what’s in it for me’ van de gebruiker en de meetbaarheid

van de genomen maatregelen. Zonder die eerste beginnen
de meeste gebruikers er niet aan en zonder die laatste zien
ze het effect niet en houdt het na verloop van tijd ook op.’

HR, juridisch, financieel/fiscaal en niet te vergeten de servicecomponent, want continuïteit is cruciaal. ‘Uitbesteden
is daarmee ook direct de aansluitende trend op de flexibili-

sering en verduurzaming. Het is voor veel bedrijven gewoon

teveel en te complex geworden. Daarbij komt, het is maar
voor een enkeling een kernactiviteit. Dat zijn de bedrijven
zoals wij, die actief zijn in het ontwikkelen van oplossin-

gen voor juist die complexiteit. Voor alle andere bedrijven

is mobiliteit een ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten:
maar het ís niet het werk…’
‘War for talent’
In de strijd om de (juiste) werknemer, de ‘war for talent’,
spelen argumenten als mobiliteit, duurzaamheid, een pret-

tige (digitale) werkomgeving voorzien van alle wenselijke
technologie en een sociale, maatschappelijk bewuste werkgever een steeds belangrijker rol. ‘Zeker bij de ‘millennials’,

die we straks allemaal willen hebben, spelen dergelijke zaken in hoge mate mee in de keuze voor hun werkgever’, aldus Van Daalen. ‘Zij vinden het belangrijk hoe hun werkgever in de wereld staat en dan is de afweging niet óf óf maar
én én. Alle aspecten die we hebben genoemd tellen mee in

het bepalen van hun keuze. Daarom is deze materie ook zo
complex. Je moet alle aspecten meewegen.’

Maak een beleving van duurzaamheid
Zo complex zelfs, dat het zonder goede automatisering
en slimme apps niet meer is vol te houden. ROI fleet &

mobility blijft daarom volop inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de softwareoplossingen en aanvullende apps
die duurzaamheid en flexibiliteit stimuleren en die het le-

ven van zowel de gebruiker als de werkgever eenvoudiger

maken. Met de MyMobilityMonitor heeft de gebruiker
continu inzicht in zijn mobiliteitsbudget en beschikbare
Complexe materie
Van Daalen erkent dat mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt - van HR-zaken tot en met het regelen van de
leaseauto, de ov-voorziening of ‘dienstfiets’- al met al be-

hoorlijk complexe materie wordt. Het vereist steeds meer

en andere competenties van de medewerkers die het moe-

ten regelen. Het heeft uiteenlopende aspecten zoals ICT,
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mobiliteitsopties, gemaakte kilometers (woon/werk/privé/

zakelijk), verbruikte CO2, kosten en nog veel meer. ‘Maar’,
waarschuwt Van Daalen, ‘het gaat altijd om de kunst van

het verleiden. Mensen moeten wennen aan nieuwe ideeën.
Maak duurzame en flexibele mobiliteit een beleving en je
zult zien dat het werkt.’
www.roifleetmobility.nl

