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Samenvatting 

 

 

In Maastricht vindt de eerste Pilot Mobiliteitsleasing plaats: overheden, werkgevers en 

leasemaatschappijen werken samen om nieuwe flexibele leaseconcepten op basis van het 

persoonlijk mobiliteitsbudget te toetsen onder maximaal 500 deelnemers. Een pilot op dit gebied 

met een dergelijke omvang heeft in Nederland nog niet eerder plaatsgevonden. 

De pilot maakt deel uit van een groter maatregelenpakket van het „Programma Maastricht 

Bereikbaar 2010-2016‟. Dit pakket is bedoeld om de groei in de mobiliteit tijdens de bouw van de 

A2-tunnel in Maastricht op te vangen met maatregelen die de mobiliteitsvraag effectief kunnen 

sturen. 

 

Vijf activiteitenclusters zijn nader uitgewerkt tijdens de voorbereidingsfase: 

1. het specificeren van het businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ 

2. het inventariseren van betrokkenheid en draagvlak bij werkgevers en leasemaatschappijen 

3. het specificeren van het autoritregistratiesysteem 

4. het opzetten van een monitoringsysteem 

5. het beschrijven van de activiteitenclusters tijdens de uitvoeringsfase 

 

specificeren businessmodel ‘Werkgever-Werknemer’ 

Allereerst is in nauw overleg met betrokken vastgesteld welke verdienmogelijkheden er zijn voor 

een werknemer met leaseauto die gebruik gaat maken van een vorm van mobiliteitsleasing. De 

hoogte van het resterend mobiliteitsbudget dat wordt uitgekeerd aan de werknemer is namelijk 

bepalend voor de attractiviteit van flexibele vormen van autoleasing. 

Uitgaande van een weknemer die gemiddeld éénmaal per week de leaseauto verruilt voor een 

alternatief blijkt er een gemiddelde besparing mogelijk op reiskosten van circa € 550 per jaar. Indien 

posten als brandstofbesparing, parkeerkosten en schades worden meegenomen, loopt de bruto 

incentive op tot gemiddeld € 1.150 per jaar. Dat betekent dat er een voor de leaserijder 

interessante financiële prikkel is vrij te maken is om veel bewuster te gaan reizen.  

 

Wel is het zo dat deze prikkel volgens de huidige regelgeving wordt bestempeld als loon en 

dusdanig wordt belast dat de attractiviteit van de prikkel fors afneemt en wellicht zelfs verdwijnt. 

Daarom is het aan te bevelen om het resterend mobiliteitsbudget tot een maximumbedrag fiscaal 

onbelast te laten en dit vast te leggen in de Wet op de loonbelasting. Vanuit overheidsperspectief 

bekeken ontstaat er dan een potentieel krachtig sturingsinstrument op de bereikbaarheid dat 

zonder overheidskosten kan worden ingevoerd. 

 

het inventariseren van betrokkenheid en draagvlak 

In de regio Maastricht rijden dagelijks zo‟n 6.500 leaseauto‟s tijdens de spitsuren. In principe is dit 

aantal voldoende groot om een pilot met 500 deelnemers uit te voeren. Voor het uitvoeren van de 

pilot moet een aantal werkgevers in de regio Maastricht bereid gevonden worden om te 

participeren. Aangezien de werkgevers die het Convenant „Maastricht Bereikbaar‟ hebben 

ondertekend gezamenlijk slechts een vloot van een paar honderd leaseauto‟s in gebruik hebben is 

veel energie gestoken in het vinden van niet aan het Convenant verbonden werkgevers. Door de 

bereidheid van de participerende leasemaatschappijen om geschikte werkgevers te traceren is 

inmiddels een zestal werkgevers gevonden die bereid zijn om te participeren. Zij kunnen naar 

verwachting 250 werknemers bereid vinden om te participeren binnen de pilot. Daarnaast zijn er 
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nog eens zes werkgevers die overwegen om te participeren en gezamenlijk 190 leaseauto‟s 

kunnen laten participeren. 

Besloten is om de pilot op te zetten als een ingroeimodel waarbij gestart wordt met circa 250 

deelnemers en dit aantal kan groeien naar maximaal 500 deelnemers. 

Overwegingen van de werkgevers om te participeren betreffen met name het invoeren van een 

flexibel leaseproduct waarover al langer binnen de organisatie gesproken wordt, het toepassen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen op gebied van mobiliteit van de werknemers, en het 

versterken van de werknemertevredenheid. Bereikbaarheid wordt niet of nauwelijks genoemd als 

overweging om te participeren. 

 

Leasemaatschappijen en overige mobiliteitsdienstverleners hebben zich eveneens gemeld om te 

participeren. In totaal doen vijf grote leasemaatschappijen mee. Daarnaast hebben zich een viertal 

dienstverleners gemeld die weliswaar geen leaseautovloot in eigendom hebben, maar wel een 

flexibel mobiliteitsleasingproduct kunnen aanbieden. Dit is de enige voorwaarde om als aanbieder 

te kunnen participeren. 

De voornaamste overweging van deze aanbieders om te participeren is de mogelijkheid om 

onafhankelijk van elkaar, maar wel in een gezamenlijke showcase nieuwe vormen van 

mobiliteitsdienstverlening te presenteren aan klanten en tevens exposure te genereren voor 

stakeholders in de rest van Nederland. 

 

Het is voor alle partijen van belang dat informatie over de voortgang van de pilot goed ontsloten 

wordt. Een goede verbinding met het platform Slim Werken Slim Reizen (tevens betrokken bij 

financiering Pilot) en het Rijksprogramma Beter Benutten van het Ministerie van IenM ligt hierbij 

voor de hand. 

 

het specificeren van het autoritregistratiesysteem 

De leaserijder wordt budgethouder over zijn eigen mobiliteitsbudget. Dit houdt in dat alle ritten van 

alle modaliteiten geregistreerd worden tot op niveau van ritlengte. Zo blijft de privacy van de 

leaserijder volledig gewaarborgd. Om te voorkomen dat de administratieve lasten rond het 

registreren van de autoritten te groot worden, biedt het Platform Maastricht Bereikbaar kosteloos 

een autoritregistratiesysteem aan voor alle deelnemers gedurende de looptijd van de pilot. 

In overleg met alle betrokken aanbieders zijn de specificaties voor dit ritregistratiesysteem 

opgesteld en zijn afspraken gemaakt over het toeleveren van deze informatie op niveau van 

ritlengten. Informatie kan hierdoor probleemloos verwerkt worden in de dienst die de betreffende 

mobiliteitsprovider aanbiedt. 

 

De (Europese) aanbesteding van dit autoritregistratesysteem kan parallel aan de start van de 

uitvoeringsfase van de pilot worden aangevangen. 

 

het opzetten van een monitoringsysteem 

De pilot levert naar verwachting veel interessante informatie op voor alle betrokken partijen met 

betrekking tot de vier geformuleerde doelen: 1. inzicht in het gedrag van de leaserijder; 2. kansen 

voor groene leaseproducten creëren; 3. versterking Samenwerkingsdriehoek Maastricht Bereikbaar 

met het Programmabureau Maastricht Bereikbaar als makelaar; 4. het leveren van een bijdrage 

aan de bereikbaarheid van Maastricht. 

Daarom is een in omvang beperkt monitoringsysteem opgezet dat goed is ingebed binnen de 

programmaorganisatie Maastricht Bereikbaar, die ook de overige programmaonderdelen monitort. 

Inmiddels is ook vanuit wetenschappelijke hoek interesse getoond en is een Wetenschappelijk 

Beraad Mobiliteitsleasing opgericht waarin 5 universiteiten en één hogeschool samenwerken om 

zoveel mogelijk te leren van deze pilot. 
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Het verdient aanbeveling om in overleg met het Ministerie van IenM te bezien of het 

Monitoringprogramma in opzet beperkt blijft, of dat in samenspraak met het Wetenschappelijk 

Beraad een ambitieuzer wetenschappelijk programma rond deze pilot wordt opgezet. 

 

activiteitenclusters uitvoeringsfase 

Voortschrijdend inzicht is bepalend voor het succes van de eerste grootschalige pilot 

Mobiliteitsleasing. Tijdens de voorbereidingsfase zijn de activiteitenclusters voor de uitvoeringsfase 

benoemd en is tevens bepaald welke inzet hier nodig is om een goede uitvoering te waarborgen. 

 

Deze informatie over een optimale opzet van de pilot is vastgelegd en vormt de basis voor het 

vervolg dat aansluitend aan de voorbereidingsfase van start kan gaan. 
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1 Achtergrond  

1.1 Aanleiding 

De regio Maastricht is populair: om in te wonen, in te werken en om te bezoeken. Het aantal 

mensen dat naar en binnen de regio Maastricht reist neemt nog ieder jaar toe. Deze 

aantrekkingskracht heeft ook een keerzijde: de bereikbaarheid van de regio staat steeds vaker 

onder druk. Overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten onderkennen het belang 

van een bereikbare stad en regio. Daarom werken zij intensief samen om die bereikbaarheid nu en 

in de toekomst te garanderen.  

 

De gemeente Maastricht heeft in 2008 het initiatief genomen om mobiliteitsmanagement structureel 

op te pakken naast de twee grote infrastructurele projecten: het project A2 Maastricht en 

maatregelen ten gunste van Maaskruisend verkeer. Samen met Rijkswaterstaat Limburg, Provincie 

Limburg, Projectbureau A2 Maastricht, Kamer van Koophandel Limburg en A2 Bedrijvenplatform is 

een programma voorbereid. De initiatiefnemers hebben de ambitie om met dit programma het 

bereikbaarheidsniveau van 2009 te handhaven, ondanks een jaarlijkse groei van de automobiliteit 

met 1,5 procent tot 2025. Tot 2016 moet deze groei (ca. 10 procent) volledig worden opgevangen 

met maatregelen op vlak van mobiliteitsmanagement. Pas dan worden de eerste infrastructurele 

maatregelen (A2 Maastricht en de eerste maatregelen Maaskruisend Verkeer) afgerond. 

 

 

1.2 Programmabureau Maastricht Bereikbaar 

De intentie om de groei op te vangen is bestuurlijk vastgelegd in het regioconvenant Maastricht-

Bereikbaar 2010-2016 dat door 54 partijen is ondertekend op 6 september 2010. Beleidsmatige 

ambities, doelen en maatregelen zijn uitgewerkt in het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-

2016. De werkwijze is vastgelegd in onderstaand figuur.  

 

Figuur 1.1 Werkwijze Programmabureau Maastricht Bereikbaar 

 

 

Het Programmabureau Maastricht Bereikbaar is opgericht om het programma tot uitvoering te 

brengen. De uitvoering van het programma bestaat uit twee fasen:  
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1. De opstartfase (september 2010-januari 2012) wordt gebruikt voor de introductie van de 

maatregelen, zoals de mobiliteitsscans bij bedrijven en het introduceren van de Maastricht 

Bereikbaar OV-chipkaart. In deze opstartfase worden ook binnen pilots specifieke maatregelen 

(mobiliteitsleasing, OV-spitsmiiden, dynamische parkeerinformatie) onderzocht. Zo wordt er 

inzicht verkregen in het gedrag van reizigers bij deze maatregelen. Ook krijgt de 

programmaorganisatie in deze opstartfase een definitieve invulling.  

2. In de operationele uitvoeringsfase (2012-2016) worden de diverse maatregelen grootschalig 

ingevoerd, waarbij jaarlijks een monitoringrapportage over de bereikte resultaten wordt 

opgesteld. 

 

Eén van de pilots binnen het Programma Maastricht Bereikbaar betreft het uittesten en introductie 

van het nieuwe concept „Mobiliteitsleasing‟. 

 

 

1.3 De pilot Mobiliteitsleasing Maastricht-Bereikbaar 

Binnen de pilot Mobiliteitsleasing werken autoleasemaatschappijen, werkgevers en overheden 

samen om de bereikbaarheidsproblematiek te verminderen door de introductie van een nieuwe 

vorm van autoleasing. 

De ambitie is om leaserijders, die verantwoordelijk zijn voor een fors aandeel van de auto‟s in de 

spits, te verleiden tot alternatieven voor hun autorit. Mobiliteitsleasing houdt kortweg twee 

veranderingen in ten opzichte van het traditionele leaseconcept: 

 De leaserijder wordt verantwoordelijk voor zijn eigen mobiliteitsbudget; 

 De leaserijder krijgt naast het gebruik van een leaseauto het gemak van een mobiliteitspas 

waarmee toegang wordt verschaft tot alternatieven (trein, bus, OV-fiets, etc.) en waarbij 

verrekening van de (OV) kosten via de leasemaatschappij kan verlopen. 

 

Binnen het project Mobiliteitsleasing Maastricht verruilen maximaal 500 werknemers het klassieke 

leasecontract voor een mobiliteitsleasecontract in een afgebakende pilot-omgeving. Een geslaagd 

resultaat kan helpen het concept mobiliteitsleasing landelijk “uit te rollen”.  

 

 

1.4 Uitdaging voor het project  

De uitdaging voor het project „Mobiliteitsleasing Maastricht‟ is tweeledig: 

 

Bijdragen aan behalen doelstelling Programma Maastricht Bereikbaar 

Mobiliteitsleasing levert een bijdrage aan het opvangen van de mobiliteitsgroei tegen beperkte 

investeringen. Een eerste proef op zeer beperkte schaal bij Dura Vermeer (Hoofddorp) heeft 

aangetoond dat mobiliteitsleasing effectief ingrijpt op het reisgedrag van werknemers;  het 

autokilometrage van de deelnemende leaserijders daalde  met meer dan 10 procent. 

Voor de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht betekent dit dat indien de deelnemersgroep van 

maximaal 500 leaserijders eens in de twee werkweken de auto verruilt voor een alternatief, er op 

dagelijkse basis 50 auto‟s uit de ochtendspits én 50 auto‟s uit de avondspits verdwijnen. Indien op 

wekelijkse basis één autorit wordt verruild door de deelnemersgroep voor een alternatief, loopt de 

vermindering van het aantal auto‟s op tot 100 in zowel ochtend- als avondspits.  

 

Structureel betrekken belangrijke stakeholders op gebied van mobiliteit 

Het aandeel leaseautorijders in de spitsen op het hoofdwegennet rond Maastricht ligt rond de 14 

procent. Ondanks dat de leaserijders sterk vertegenwoordigd zijn in de spitsen en dus fors 

bijdragen aan het bereikbaarheidsprobleem van de regio, zijn de autoleasemaatschappijen tot nu 
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toe nog niet structureel gecommitteerd aan de uitdaging van overheden en werkgevers om de 

bereikbaarheid in de regio te verbeteren.  

 

Het verkrijgen van commitment van deze belangrijke stakeholders op gebied van automobiliteit 

werkt versterkend voor het bereiken van de doelstelling van het Programma Maastricht-Bereikbaar. 

Uitvoering van „Mobiliteitsleasing Maastricht‟ betekent dat de autoleasemaatschappijen zich 

structureel verbinden aan de inspanningen om de bereikbaarheid van Maastricht te verbeteren. 

 

 

1.5 Doel van het project 

Het „Initiatief Mobiliteitsleasing Maastricht‟ kent vier doelen die in elkaars verlengde liggen. 

 

1. inzicht in het gedrag van de leaserijder 

De leaserijder is oververtegenwoordigd in de ochtend- en avondspits in Maastricht, zoals in elke 

stedelijke regio. Effectief ingrijpen in het gedrag van de leaserijder (goed georganiseerd, hoog 

opgeleid, vaak in dienstverlening werkzaam (tijd- en plaatsonafhankelijk), jaarlijkse kosten 

individuele leaserijder voor werkgever € 10-15.000,-) levert potentieel een krachtig instrument op 

om de bereikbaarheid merkbaar te verbeteren.  

 

2. kansen voor groene leaseproducten creëren 

Leasemaatschappijen en andere mobiliteitsproviders investeren tot nu toe beperkt in 

productinnovaties rond flexibele leasediensten, omdat er beperkte vraag vanuit de klant 

(werkgever) is. Werkgevers bieden hun werknemers nog geen flexibele leaseproducten aan omdat 

leasemaatschappijen hierin nog nauwelijks investeerden. Een vicieuze cirkel die kan worden 

doorbroken door de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht. Leasemaatschappijen leren van het uitrollen 

van deze nieuwe dienst op een groter schaalniveau door automatisch gegenereerde rittendata te 

integreren in hun systemen en door aspecten van de dienstverlening te finetunen en verbeteren. 

Werkgevers leveren suggesties voor de verdere verbetering van deze producten door wensen en 

suggesties van hun werknemers te verzamelen en te delen met de aanbieders. 

 

3. versterking Samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar met Programmabureau Maastricht 

Bereikbaar als makelaar 

In Maastricht werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen. Het 

Programmabureau Maastricht Bereikbaar brengt die belangen bij elkaar met als doel om de 

bereikbaarheid van Maastricht op orde te houden. Deze pilot biedt mogelijkheden om de 

constructieve samenwerking die is ontstaan verder te versterken, inzichten te delen, en belangen te 

matchen. Door het concept gedurende de pilot te versterken, door bij succes over te gaan op het 

structureel aanbieden van mobiliteitsleasing en de doelgroep verder uit te breiden. Maar ook door 

overige aanbieders van mobiliteitsdiensten (NS, Veolia, Q-Park, Vodafone, etc.) nauw te betrekken 

bij de verdere ontwikkeling van de pilot. 

 

4. het leveren van een bijdrage aan de bereikbaarheid van Maastricht 

Bij een deelnemersomvang van 500 leaserijders en de ambitie dat elke leaserijders éénmaal per 

week een alternatief voor de auto kiest, levert deze pilot per direct een vermindering van 100 

spitsritten op in ochtendspits én een zelfde vermindering van het aantal autoritten in de avondspits. 

Dit komt overeen met vijf procent van de doelstelling van het Programma Maastricht Bereikbaar 

2010-2016 om circa 2.000 auto‟s uit de prioritaire reizigersstromen gehaald te hebben in 2016. 
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Dit is concreet nodig voor dit pilotproject:  

1. De overheden stellen het gebruik van een operationeel ritregistratiesysteem gedurende een 

afgebakende periode (circa anderhalf jaar) zonder extra kosten beschikbaar aan de 

autoleasemaatschappijen zodat die het kunnen inzetten als ritregistratiesysteem behorend bij 

„Mobiliteitsleasing‟; 

2. De werkgevers in Maastricht zijn bereid om de „klassieke dienst‟ autoleasing voor 500 

werknemers binnen de bestaande contractrelatie voort te zetten in een nieuwe dienst: 

„Mobiliteitsleasing‟; 

3. Leasemaatschappijen richten deze nieuwe vorm van dienstverlening – Mobiliteitsleasing - 

zodanig in voor de werknemers dat deze geprikkeld worden om waar mogelijk voor 

alternatieven voor de auto te kiezen. 

4. Aanbieders van mobiliteitsdiensten doen in de pilot mee om via de Maastricht Bereikbaar OV-

chipkaart en bijbehorende abonnementen gemakkelijk en financieel aantrekkelijk alternatieve 

producten aan te bieden die in combinatie met de leaseauto een keuzepakket voor de 

leaserijder bieden. 

 

 

1.6 Fasering van het project 

Het project mobiliteitsleasing loopt op hoofdlijnen gelijktijdig met de andere projecten binnen het 

Programma Maastricht Bereikbaar. Het project is opgedeeld in drie fasen: 

1. Voorbereidingsfase om het „Project Mobiliteitsleasing Maastricht‟ tot in detail voor te bereiden 

en vast te leggen in projectactiviteiten voor de implementatie- en uitvoeringsfase (september 

2010 – maart 2011); 

2. Implementatiefase waarin de aanbesteding van de autoritregistratiedienstverlening wordt 

uitgevoerd, de deelnemers worden geworven en alle overige activiteiten worden ondernomen 

om de uitvoering in gang te zetten (april 2011 – september 2011); 

3. Exploitatiefase waarin leasemaatschappijen nieuwe vormen van Mobiliteitsleasing exploiteren, 

en waarin uiteindelijk de nazorg van het project plaatsvindt (oktober 2011 – december 2012 ). 

 

Dit document beschrijft de resultaten van de voorbereidingsfase. 
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2 Introductie voorbereidingsfase 

De voorbereidingsfase „Mobiliteitsleasing Maastricht‟ betreft de activiteiten die nodig zijn om alle 

informatie aan te leveren voor een besluit over het uittesten van het product “mobiliteitsleasing” in 

een concrete uitvoeringspilot in de regio Maastricht..De activiteiten vielen uiteen in een vijftal taken 

die in de hierop volgende hoofdstukken zijn beschreven: 

 

1. Specificeren van het Businessmodel „Werkgever-Werknemer‟, zodat werking en grootte van de 

financiële prikkel voor de werknemer binnen het concept Mobiliteitsleasing inzichtelijk wordt 

gemaakt; 

2. Verkrijgen van commitment van betrokken werkgevers en leasemaatschappijen, zodat er 

voldoende aanbieders én afnemers van mobiliteitsdienstverlening op basis van het persoonlijk 

mobiliteitsbudget zijn om de pilot te kunnen uitvoeren; 

3. Specificeren van het Autoritregistratiesysteem, zodat de (Europese) aanbesteding kan worden 

gestart om deze systemen in te kopen; 

4. Opzetten van het Monitoringsysteem, zodat kan worden gemeten of de doelstellingen van de 

pilot worden gehaald; 

5. Opstellen van het Plan van Aanpak Uitvoeringsfase (implementatie- en exploitatiefase) op basis 

van de uit de voorgaande taken verkregen informatie. 

 

De stappen die in de voorbereidingsfase zijn uitgevoerd zijn weergegeven in onderstaand figuur. 

 

Figuur 2.1: Projectplan Voorbereidingsfase 

 

 

 

In hoofdstukken 3 tot en met 7 worden deze taken, resultaten, conclusies en aanbevelingen van de 

voorbereidingsfase nader beschreven. 
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3 Taak 1: Specificeren businessmodel 
‘Werkgever–Werknemer’ 

3.1 Inleiding 

Werknemers met een leaseauto op basis van het „standaard leasearrangement‟ worden momenteel 

op twee manieren geprikkeld om zoveel mogelijk te rijden met de leaseauto. In de eerste plaats 

biedt het merendeel van de werkgevers niet de mogelijkheid aan werknemers met een leaseauto 

om een vergoeding te krijgen voor het gebruik van andere modaliteiten dan de auto voor zakelijke 

en woon-werkritten. Zo wordt de werknemer als het ware „de auto ingeduwd‟.  

 

Indien de werknemer meer dan 500 km rijdt met de leaseauto voor privégebruik wordt er bovendien 

een fiscale bijtelling voor privégebruik geheven over de cataloguswaarde van de auto. Deze 

bijtelling staat volkomen los van het aantal privékilometers dat ermee wordt gereden. Het logische 

gevolg is dat de leaserijder absoluut niet geprikkeld wordt om het aantal privékilometers te 

beperken. In de regel blijken werkgevers hun werknemers niet aan te spreken op het privégebruik 

van hun leaseauto. Uiteindelijk krijgt de werkgever wel de rekening gepresenteerd voor het 

meergebruik van de leaseauto. 

 

Zo is de leaseauto een dure vorm van mobiliteit voor de werkgever en krijgt de werknemer geen 

enkele prikkel om verantwoord om te gaan met de leaseauto. 

 

 

3.2 Doel specificeren businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ 

Effectief ingrijpen in het reisgedrag van de leaserijder, op basis van positieve financiële prikkels en 

mogelijkheden om gebruik te maken van andere modaliteiten zonder de werkgever op extra kosten 

te jagen, is de uitdaging van de Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht. Dat betekent dat er bij de 

introductie van een vorm van mobiliteitsleasing ten opzichte van klassieke vormen van autoleasing 

twee businessmodellen fors gewijzigd moeten worden: 

 

1. Het businessmodel tussen werkgever en werknemer (leaserijder) (hierna te noemen: 

Businessmodel „Werkgever-Werknemer‟) zodat de werknemer een financiële prikkel krijgt tot 

ander gedrag; 

2. Het businessmodel tussen mobiliteitsaanbieder en klant (werkgever) (hierna te noemen: 

Businessmodel „Aanbieder-Klant‟), zodat  een vermindering van het leaseautokilometrage leidt 

tot lagere kosten voor de klant. Deze lagere kosten kunnen vervolgens worden gebruikt als 

financiële prikkel voor de werknemer (zie punt 1). 

 

Vanuit de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht is uitsluitend gekeken naar de mogelijkheid om 

veranderingen door te voeren in het businessmodel „Werkgever-Werknemer‟. Het businessmodel 

„Aanbieder-Klant‟ is namelijk een zaak tussen de mobiliteitsaanbieder en de werkgever. In de wijze 

waarop dit businessmodel wordt vormgegeven zit het „m nu juist het onderscheidend vermogen 

tussen de diverse commerciële leasemaatschappijen. 
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3.3 Activiteiten 

3.3.1 Uitwerken van business model ‘Werkgever-Werknemer’ 

Het concept Mobiliteitsleasing is (op hoofdlijnen) duidelijk en toegelicht in overleggen met 

betrokken bedrijfsleven (werkgevers, aanbieders) en Rijksoverheid (I & M, Fin.). Tijdens de 

voorbereidingsfase is het businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ verder ontwikkeld om het lokaal 

in Maastricht te kunnen toepassen.  

 

Het businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ moet tot effect hebben de leaserijder te stimuleren 

bewust na te denken over zijn rijgedrag en voor het beste alternatief te kiezen om van a naar b te 

komen. Deze stimulering is het meest interessante onderdeel van het businessmodel. Hoe kan een 

werknemer zodanig financieel geprikkeld worden dat reizen met alternatieven ook interessant is 

voor de portemonnee?  

 

In deze fase is dan ook gezocht naar een ideaal business model „Werkgever-Werknemer‟ voor 

mobiliteitsleasing; een model waar leasemaatschappijen en werkgevers mee in kunnen stemmen.  

 

De vertaling van het concept Mobiliteitsleasing naar een business model kan in de drie stappen 

worden bekeken: 

1. Het omzetten van een traditioneel model naar een basis mobiliteitsleasing business model. 

Hierin worden de kosten die de leasemaatschappijen rekenen omgezet in een budget en 

worden OV kosten toegevoegd. 

2. Het toevoegen van enkele „add on‟s‟ die direct gerelateerd zijn aan de kosten van de leaseauto 

als zijnde parkeerkosten, schade, etc. Dit wordt gezien als de eerste uitbreiding van het 

basismodel, door relatief simpele posten toe te voegen in het budget. 

3. Het toevoegen van enkele „add on‟s‟ die indirect gerelateerd zijn aan mobiliteitsleasing, maar 

die wel cruciaal zijn voor het aantrekkelijk maken van het mobiliteitsbudget. Dit zijn voorstellen 

gericht op het onbelast uitkeren van het resterend mobiliteitsbudget en het variabiliseren van 

MRB, BPM en bijtelling voor privégebruik van de leaseauto. 

 

In deze voorbereidingsfase is vooral gekeken naar de eerste twee punten. Daarnaast zijn indirecte 

add on‟s in gang gezet en deze zijn nu in een verkennende fase. Alle drie de stappen worden hier 

nader uitgewerkt. 

 

Stap 1: Omzetten traditioneel model naar basis mobiliteitsleasing business model 

In deze eerste stap zijn slechts drie posten opgenomen: 

 Leasetarief (bestaande uit Afschrijving, Interest, Houderschapsbelasting, Assurantiën, 

Hulpverlening, Reparatie en onderhoud, Banden, Vervangend Vervoer en overige kosten) 

 Brandstofkosten. Hier is uitgegaan van de brandstofkosten prijspeil maart 2011.  

 Alternatieve kosten voor vervoer. Hier is uitgegaan van de kosten van de NS business 

card prijspeil 2011. 

 

De omzetting naar een mobiliteitsleasing businessmodel is het beste te illustreren aan de hand van 

een voorbeeld. In dit voorbeeld is gekeken naar een Volkswagen Passat waarvoor een contract is 

afgesloten voor 48 maanden waarin 35.000 km per jaar zal worden gereden. De indicatieve kosten 

van de dit leasecontract zijn € 750 per maand voor het leasetarief en € 320 per maand voor de 

brandstof. 

 

In dit voorbeeld vermindert de leaserijder zijn autokilometrage met 5000 km per jaar (ofwel 14 

procent) . Dit komt bij benadering overeen met het één keer in de week afzien van het gebruik van 

de leaseauto. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het leasetarief (door bijvoorbeeld minder 
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afschrijving en minder onderhoud) en uiteraard de brandstofkosten naar beneden gaan. Hierdoor is 

er een besparing gecreëerd van € 900 per jaar. Wanneer een leaserijder thuis gaat werken in 

plaats van reizen, zal hij € 900 per jaar over kunnen houden van het budget. 

 

Wanneer de leaserijder alle 5000 km met het OV wil afleggen zal daar ongeveer 700 euro voor 

gerekend worden (op basis van NS business card tarief). De leaserijder houdt dan per jaar in het 

minst gunstige geval € 200 over. Bij een 50-50 mix van thuiswerken en OV gebruik komt de 

gemiddelde besparing neer op circa € 550 per jaar. 

 

In onderstaand tabel staat dit voorbeeld weergegeven. 

 

Passat       

  
huidige 
situatie 

nieuwe 
situatie 

verschil per 
jaar 

aantal kilometers per jaar 35.000 30.000   

        

leasetarief per maand obv 48 mnd  €             750   €             720   €              360  

brandstof per maand  €             320   €             275   €              540  

        
Besparing per jaar, zonder alternatieve 
kosten      €              900  

        

maximale alternatieve kosten per jaar    €             700   €              700  

        

Besparing per jaar, met alternatieve kosten      €              200  

gemiddelde besparing per jaar      €              550  

 

Een bijzonderheid voor deze pilot Mobiliteitsleasing Maastricht is dat de leaserijder die uitsluitend in 

Limburg reist en als alternatief het Maastricht-Bereikbaar basisaanbod afneemt het gehele jaar voor 

ca. € 500 kan reizen met alle Veolia treinen, bussen en de OV-fiets. In die situatie is het voordeel 

dus hoger; de gemiddelde besparing in het fictieve voorbeeld komt daarmee op € 650 per jaar. 

 

Stap 2: Toevoegen van directe ‘add on’s’ aan het business model 

Het model dat hierboven is geschetst biedt een basis om ook gerelateerde kosten voor mobiliteit 

mee te nemen in het persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten van 

parkeren bij het kantoor of van schade. Daarnaast wordt door mobiliteitsleasing zuiniger rijden 

beloond; dit kan ook worden meegenomen in het budget. 

 

Wederom worden deze posten nader toegelicht met het voorbeeld. Volgens diverse studies ligt het 

werkelijke brandstofverbruik van leaserijders 15 tot 20 procent boven het normverbruik. In het 

basismodel is gerekend dat de leaserijder in beide gevallen 10 procent boven de norm benzine 

verbruikt. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat men volgens de norm benzine verbruikt. Dit wordt 

immers beloond.  

 

De kosten per parkeerplek liggen voor de werkgever tussen de € 1000 en € 1500 per jaar al 

naargelang de locatie van een parkeerplaats. In dit voorbeeld gaan wij uit van € 1000 euro op basis 

van één leaserijder. Wanneer het aantal kilometers in het voorbeeld met 15 procent naar beneden 

gaat is het plausibel aan te nemen dat er ook 15 procent minder ritten gemaakt worden en dat er 

navenant minder geparkeerd wordt bij het kantoor Deze parkeerruimte zou verhuurd kunnen 

worden. 

 

Voor schade wordt in een leasecontract gemiddeld € 300 per jaar gereserveerd. In 

mobiliteitsleasing kennen we dit budget deels aan de leaserijder toe. In dat geval is het interessant 
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om voorzichtiger met de leaseauto om te gaan, aangezien het gereserveerde bedrag bij schadevrij 

reizen wordt uitbetaald. In dit voorbeeld is aangenomen dat deze prikkel om schadevrij te rijden 

leidt tot een vermindering het aantal schadegevallen en daarmee van het benodigde schadebudget 

met 50 procent. 

 

Met deze drie „add on‟s‟ op het basis model kan een extra besparing worden gerealiseerd van circa 

€ 600 per jaar. De maximale besparing per jaar wordt hiermee € 1500 en de gemiddelde besparing 

€ 1150. Dit voorbeeld is weergegeven in onderstaand tabel. 

 

Passat       

  
huidige 
situatie 

nieuwe 
situatie 

verschil per 
jaar 

aantal kilometers per jaar 35.000 30.000   

        

leasetarief per maand obv 48 mnd  €             750   €             720   €              360  

brandstof per maand  €             320   €             250   €              840  

Parkeren  €          1.000   €             850   €              150  

Schade  €             300   €             150   €              150  

        
Besparing per jaar, zonder alternatieve 
kosten      €           1.500  

        

maximale alternatieve kosten per jaar    €             700   €              700  

        

Besparing per jaar, met alternatieve kosten      €              800  

gemiddelde besparing per jaar      €           1.150  

 

Stap 3: Toevoegen van indirecte add on’s aan het business model 

Het basis business model aangevuld met directe add on‟s geeft een interessante business case. 

Deze zijn ook naar verwachting te realiseren vóór de start van de pilot. Daarnaast zijn nog indirecte 

add on‟s geïdentificeerd die verder bekeken dienen te worden in de implementatiefase, omdat deze 

een grote impact kunnen hebben in het verbeteren van de business case. Voorbeelden van 

indirecte „add on‟s‟ zijn: 

 Fiscale afspraken omtrent uitkering van het resterend mobiliteitsbudget. Het uitkeren van het 

resterend budget zonder fiscale consequenties is momenteel nog niet mogelijk. Het wordt 

bestempeld als loon en als gevolg hiervan wordt er loonbelasting over geheven; in de regel 52 

procent, gezien het inkomen van de doelgroep. Hierdoor blijft in de huidige situatie slechts de 

helft van het resterend mobiliteitsbudget over. Netto uitkeren van het resterend 

mobiliteitsbudget is wel een cruciaal onderdeel om de incentive extra aantrekkelijk te krijgen om 

structureel en op grote schaal het concept mobiliteitsleasing uitgerold te krijgen.  

Interessant is dat de overheidsinkomsten constant blijven ten opzichte van de huidige situatie 

bij het opnemen van een regeling „netto uitkeren resterend mobiliteitsbudget‟ in de Wet 

Inkomstenbelasting. 

 Variabiliseren van de fiscale bijtelling voor privégebruik van de leaseauto. Het variabiliseren van 

de bijtelling resulteert in een directe Incentive voor de leaserijder om minder privékilometers te 

rijden. Momenteel gebruikt 78 procent van de leaserijders de auto ook privé. Tot nu toe 

ongelimiteerd. De mogelijkheden tot het genereren van extra budget hangt af van de wijze 

waarop de fiscale bijtelling wordt gewijzigd. Ook deze regeling kan in principe voor de overheid 

kostenneutraal worden ingevoerd. 

 

3.3.2 Overleg met aanbieders 

Voor het opbouwen van inzicht in de generieke aspecten van het businessmodel „Klant-Aanbieder‟ 

hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met de verschillende leasemaatschappijen (vooral 
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ING Carlease en Athlon Car Lease) en intermediairs (vooral Fleetsupport en BNV/nedmobiel). 

Hierin is overlegd welke generieke componenten een businessmodel „Aanbieder–Klant‟ bevat en 

waardoor zoveel mogelijk financiële ruimte kan ontstaan binnen het businessmodel „Werkgever–

Werknemer‟ om de financiële prikkel voor de leaserijder zo groot mogelijk te laten zijn. 

 

Conclusies uit de gesprekken zijn: 

1. Door componenten zoals afschrijving of onderhoud worden de kosten per kilometer hoger naar 

mate er minder gereden wordt. De afschrijving per gereden kilometer verloopt niet lineair; de 

eerste gereden kilometer wordt zwaarder afgeschreven dan de 35.000ste gereden kilometer. Er 

is nader onderzoek en overleg nodig om te bepalen hoe hoog de variabele kosten per kilometer 

zijn bij bijvoorbeeld 30.000 km ten opzichte van 35.000 km.  

2. Fiscaliteit is bij mobiliteitsleasing erg belangrijk. Variabilisering van de belastingen en de netto 

uitkeringen (zoals bij Spitsmijden) van het gespaarde bedrag kunnen de stimulans extra 

aantrekkelijk maken. Binnen de huidige regelgeving wordt het resterend mobiliteitsbudget tot 

het loon gerekend. Hierover wordt nog inkomstenbelasting geheven.  

3. Mobiliteitsleasing is erg interessant voor duurdere leaseauto‟s. Daarbij geeft het een stimulans 

om „kleiner‟ te gaan rijden waneer je het budget niet naar beneden meebeweegt. Dit is vanuit 

het perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) interessant. 

4. Thuiswerken wordt ook financieel interessant bij mobiliteitsleasing omdat er geen reiskosten 

gemaakt worden. 

5. Zuiniger rijden en goedkoop tanken loont. De effecten hiervan zijn nog niet gekwantificeerd. 

 

3.4 Resultaat 

3.4.1 Opbouw businessmodel ‘Werkgever-Werknemer’ en optimalisatie-mogelijkheden 

Het resultaat van deze analyse heeft de volgende zaken opgeleverd: 

1. Inzicht in de mogelijke opbouw van een businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ en de 

bijbehorende potentiële verdiencapaciteit voor de werknemer. Deze informatie wordt primair 

gebruikt om de binnen de pilot participerende werkgevers te informeren; 

2. De identificatie van relevante aspecten (zoals fiscaliteit) die mogelijkerwijs kunnen worden 

betrokken om het businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ te optimaliseren, zodat hierover een 

dialoog kan worden aangegaan met relevante partijen. 

 

Het businessmodel „Aanbieder-Klant‟ is primair de verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke 

aanbieder binnen de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht. 
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4 Taak 2: Betrokkenheid en draagvlak bij de 
werkgevers en leasemaatschappijen 

4.1 Doelstelling 

Het verwerven van betrokkenheid bij de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht van een zodanig grote 

groep werkgevers in en rond Maastricht, dat een groep van maximaal 500 werknemers met een 

klassiek leasecontract kunnen worden benaderd om deel te nemen aan de pilot. 

 

4.2 Activiteiten 

4.2.1 Traceren leaserijders onder ‘Convenantwerkgevers’ 

 

Uiteindelijk is de participatie van de deelnemers aan Mobiliteitsleasing bepalend voor het succes. 

De deelnemers zijn werknemers in en rond Maastricht die met medewerking van hun werkgever de 

dienst „autoleasing‟ (leaseauto) omzetten in de dienst „mobiliteitsleasing‟ (leaseauto op basis van 

persoonsgebonden mobiliteitsbudget) van dezelfde autoleasemaatschappij. 

 

Het reizigersonderzoek Maastricht van MuConsult/Goudappel
1
 geeft een beeld van het aandeel 

personenleaseauto‟s in de spitsen in en rond Maastricht. Dit aandeel ligt rond de 14 procent – ca. 

6.500 personenleaseauto‟s. Dit is aanzienlijk lager dan het percentage dat gemeten wordt in 

Randstedelijke gebieden (35 procent), maar het betekent nog steeds dat het aandeel fors hoger is 

dan mag worden verwacht op basis van het aandeel van 8 procent leaseauto‟s in de totale 

Nederlandse voertuigvloot. 

 

Op basis van het reizigersonderzoek is duidelijk geworden dat de populatie van 6.500 

geïdentificeerde leaseauto‟s op de A2 in principe groot genoeg is om hieruit 500 deelnemers te 

selecteren voor de Pilot. 

 

Inventarisatie onder de werkgevers die het Convenant „Maastricht Bereikbaar‟ hebben getekend, 

leverde op dat deze groep werkgevers gezamenlijk over een leaseautovloot ter grootte van nog 

geen 400 auto‟s beschikken. Zelfs indien alle „Convenantwerkgevers‟ zich zouden committeren aan 

de pilot en bovendien al hun werknemers met een leaseauto zouden participeren in de Pilot, zou de 

beoogde ambitie van 500 deelnemers dus niet gehaald kunnen worden. 

 

In overleg met opdrachtgever is een aangepaste acquisitiestrategie opgezet. Deze bestond uit: 

1. Het traceren van leasevloten bij andere, niet aan het Convenant verbonden werkgevers in de 

regio Maastricht via verschillende bronnen; 

2. Het benaderen van andere, niet aan het Convenant verbonden werkgevers via bilaterale 

contacten en collectieve bijeenkomsten; 

3. Het opzetten van activiteiten om via „koude acquisitie‟ commitment te verkrijgen onder deze 

werkgevers. 

 

Vanwege het beperkte aantal personenleaseauto‟s dat via de primaire doelgroep 

„Convenantwerkgevers‟ kon worden bereikt is door opdrachtgever tevens besloten om de ambitie 

                                                                                                                                                               
1
  MuConsult en Goudappel Coffeng, 2010, Onderzoek naar reisgedrag werknemers regio Maastricht 2010, Eindrapport van 

de onderzoeksresultaten naar reisgedrag in regio Maastricht, 26 augustus 2010. 
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van 500 deelnemers aan de Pilot te beschouwen als ingroeimodel, met als uitgangspunt dat bij 

aanvang van de Pilot een beperkt aantal werknemers met leaseauto deelnemen aan de Pilot. 

Tijdens de looptijd van de Pilot blijft het mogelijk om nieuwe participanten toe te voegen aan de 

Pilot tot een maximum van 500 participanten. 

 

4.2.2 Traceren werkgevers met autoleasevloot 

 

Aan de hand van de volgende bronnen zijn werkgevers met autoleasevloten getraceerd: 

1. Lijst met „Convenantwerkgevers‟ Maastricht-Bereikbaar 

2. Reizigersonderzoek Maastricht van MuConsult/Goudappel A2 Maastricht 

3. Commerciële dienstverleners Zuid-Limburg, opgesteld door KvK Limburg 

4. Prioritaire klanten regio Maastricht van de participerende leasemaatschappijen 

 

Deze aanpak heeft als resultaat opgeleverd dat 53 werkgevers zijn getraceerd met ca. 3.000 

werknemers met leaseauto die in of rond Maastricht werkzaam zijn.  

 

Met deze 53 werkgevers is contact gelegd. Deze werkgevers zijn voorzien van informatie over 

participatie in de Pilot Mobiliteitsleasing waarna met 30 werkgevers bilaterale gesprekken zijn 

gevoerd over mogelijke deelname. Daarnaast zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden voor 

groepen werkgevers in het Informatiecentrum A2 te Maastricht. 

 

Complicerend is dat veel grote werkgevers in de regio corporate ondernemingen zijn waarvan de 

stafafdelingen „personeelszaken‟ en „financiën‟ veelal zijn gevestigd in een hoofdkantoor buiten de 

regio Maastricht. Hierdoor wordt het bereikbaarheidsprobleem van Maastricht minder zwaar 

gewogen dan door bedrijven met een hoofdvestiging in Maastricht. Anderzijds denken corporate 

ondernemingen al langer na over modernisering van het autoleaseproduct en zien deze Pilot als 

een welkome aanleiding om deze wens te vertalen in concrete actie. 

 

4.2.3 Commitment van werkgevers 

 

De contacten met de werkgevers hebben opgeleverd dat op dit moment (april 2011) zes 

werkgevers bereid zijn om te participeren in de Pilot met die leaseauto‟s die veelvuldig in de regio 

Maastricht rijden. Via deze werkgevers kunnen maximaal 250 werknemers met een leaseauto 

benaderd worden om te participeren. 

 

Participerende  werkgevers Vestigingsplaats 

Vodafone Maastricht 

ING Bank Amsterdam 

Vesteda Maastricht 

Mise en Place Maastricht 

Perfact Match Maastricht 

Cofely Maastricht 

Totaal 250 leaseauto’s  

 

Daarnaast is er een groep werkgevers die serieus overweegt om te participeren in de Pilot en die 

het besluitvormingsproces in gang hebben gezet. De relevante vlootgrootte van deze werkgevers is 

maximaal 190 personenauto‟s. Dit betekent dat in totaal maximaal 440 werknemers kunnen worden 

bereikt om te participeren in de Pilot. 

Dit betekent dat tijdens de uitvoeringsfase aanvullende inspanningen moeten worden verricht om 

de ambitie van 500 deelnemers te kunnen realiseren. 
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Werkgevers die overwegen om te participeren Vestigingsplaats 

PWC Maastricht 

Ankerpoort Maastricht 

MTB Regio Maastricht Maastricht 

Architecten aan de Maas Maastricht 

Kreuze Telecom Maastricht 

DHL Maastricht 

Totaal 190 leaseauto’s  

 

Het aantal potentiële deelnemers per participerende werkgever en per werkgever die overweegt om 

te participeren is opgenomen in bijlage A (vertrouweljk). 

 

Op moment van afronding van voorliggende rapportage is de Intentieverklaring Participatie 

Werkgevers nog niet gefinaliseerd. Zodra deze stap genomen is kan het document (Bijlage B) 

worden getekend door de werkgevers die bereid zijn om te participeren. 

 

4.2.4 Overwegingen van werkgevers rond participatie 

Werkgevers zijn bereid gebleken om hun motieven met betrekking tot wel of niet participeren te 

delen. Duidelijk is dat het principe van het persoonlijk mobiliteitsbudget wordt begrepen en 

onderschreven.  

 

Werkgevers die participeren in de pilot gaven grosso modo drie redenen op om tot een positief 

besluit te komen: 

1. oefenen met mobiliteitsbudget omdat deze trend toch doorzet 

2. bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 

3. versterking werknemertevredenheid (met name de jongere werknemers) 

 

Opvallend is dat bereikbaarheid niet of nauwelijks werd genoemd als reden om te participeren. 

Sommige werkgevers in de regio waren nog niet op de hoogte van de impact die de 

werkzaamheden aan de A2 zullen hebben op de bereikbaarheid. 

 

Werkgevers die na serieuze afweging toch besloten om niet te participeren gaven de volgende 

redenen op: 

1. timing: organisatie geraakt door crisis; 

2. complexiteit: organisatie is er nog niet aan toe; 

3. inschatting dat werknemers er geen gebruik van maken; 

4. inschatting dat Ondernemingsraad bezwaar maakt; 

5. „grensproblematiek‟: veel leaseauto‟s met Duits of Belgisch kenteken die betrokken worden van 

buitenlandse leasemaatschappijen en veel grensoverschrijdend verkeer; 

6. zorgen over privacy medewerkers. 

 

Opvallend is dat het aspect „privacy‟ maar in een beperkt aantal gevallen is genoemd. Temeer 

omdat het thema „beprijzen‟ in Nederland leidde tot heftige discussies over privacy. Om dit te 

ondervangen is bij ieder gesprek met werkgevers benadrukt dat alleen de werkgever de 

beschikking heeft over ritgegevens en dat elke andere partij (leasemaatschappij, werkgever) louter 

de beschikking krijgt over ritlengtes per reiscategorie uitgesplitst (woonwerk, zakelijk, privé). 

 

De crisis heeft het rendement van veel ondernemingen onder druk gezet. Dit is de voornaamste 

reden gebleken om af te zien van participatie. In veel gevallen betekende dit dat wel de 

mogelijkheid wordt opengehouden om op een later moment alsnog in te stappen in de pilot. Deze 
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suggestie van de kant van diverse bedrijven sluit goed aan bij de opzet van de pilot om in de loop 

van de pilot door te groeien naar maximaal 500 deelnemers. 

 

 

4.2.5 Commitment Leasemaatschappijen aan Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht 

In een aantal informatieronden zijn autoleasemaatschappijen geïnformeerd over het opzetten van 

een Pilot Mobiliteitsleasing in Maastricht. Leasemaatschappijen en overige dienstverleners op 

gebied van mobiliteitsdiensten zijn in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor participatie in 

deze Pilot als aanbieder, op voorwaarde dat: 

1. Een operationeel autoleaseproduct gebaseerd op het persoonsgebonden mobiliteitsbudget 

wordt aangeboden; 

2. Het beschikbaar gestelde ritregistratiesysteem een geïntegreerd onderdeel is van dit product; 

3. Er een bereidheid is om te investeren in deze Pilot (investeringskosten, inzet, verstrekken van 

relevante informatie aan projectmanagement Pilot). 

 

De volgende leasemaatschappijen hebben aangegeven te willen participeren: 

 

Autoleasemaatschappij vestigingsplaats 

ALD Hoofddorp 

ARVAL Houten 

Athlon Car Lease Almere 

ING Carlease Breda 

Zuidlease Heerlen 

 

Daarnaast hebben de volgende dienstverleners van relevante mobiliteitsdiensten zich aangemeld: 

 

Dienstverlener mobiliteitsdiensten vestigingsplaats 

BNV Breda 

Fleetsupport Arnhem 

Mobility Mixx Almere 

Mobilys Nieuwegein 

 

Het grote aanbod aan dienstverleners maakt duidelijk dat zowel de grote Nederlandse 

autoleasemaatschappijen als een aantal nieuwe toetreders tot de markt van mobiliteitsdiensten 

bijzonder veel belang hechten aan de Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht en zich committeren aan 

participatie. Het idee om onafhankelijk van elkaar, maar wel in een gezamenlijke showcase nieuwe 

vormen van mobiliteitsdienstverlening te presenteren aan klanten en tevens exposure rond deze 

dienstverlening te genereren voor stakeholders in de rest van Nederland is aansprekend gebleken.  

Duidelijk is dat leasemaatschappijen fors moeten investeren in deze pilot: in menskracht en in out 

of pocket investeringen om de organisatie op tijd op orde te hebben. 

 

4.2.6 Afspraken maken met autoleasemaatschappijen over klantcontacten 

De participerende dienstverleners hebben forse inspanningen verricht om te bepalen welke 

werkgevers met prioriteit moesten worden benaderd. Daarnaast hebben de dienstverleners 

contactgegevens over deze klanten overgedragen aan het programmabureau Maastricht-

Bereikbaar ten behoeve van het leggen van contact vanuit de projectorganisatie. Bovendien 

hebben de dienstverleners hun klanten voorzien van aanvullende informatie over relevante 

aspecten van de Pilot. 
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4.3 Resultaat  

4.3.1 Bij aanvang pilot 250 deelnemers via participerende werkgevers 

Shortlist van werkgevers die bereid zijn om te participeren in de Pilot. Maximaal aantal deelnemers: 

250. 

 

4.3.2 Nog eens 190 potentiële deelnemers 

Longlist van werkgevers die besluitvorming in gang hebben gezet om te participeren in de Pilot: 

Maximaal aantal potentiële deelnemers: 190. 

 

 

4.3.3 Inzicht in aanpak om maximale ambitie pilot te bereiken 

Inzicht dat de voorbereidingsfase, gericht op werkgevers en leasemaatschappijen, arbeidsintensief 

is  Dit betekent dat: 

1. Werving aanvullende werkgevers die participeren in Pilot ook in volgende fase moet blijven 

plaatsvinden; 

2. Vastleggen commitment van werkgevers die willen participeren ook in volgende fase moet 

blijven plaatsvinden; 

3. Een ingroeimodel moet worden opgezet voor wat betreft het aantal deelnemers aan de pilot. Bij 

aanvang van de Pilot kan gestart worden met een beperkt aantal deelnemers. Dit aantal kan in 

de loop van het eerste jaar van de uitvoering van de Pilot uitgroeien naar 500 deelnemers; 

4. Belangrijke aandachtspunten vanuit werkgevers zijn: leerervaringen uit de pilot moeten 

onderling gedeeld worden; effecten op MVO inzichtelijk maken; werknemertevredenheid zo 

groot mogelijk door optimaliseren hoogte resterend mobiliteitsbudget; 

5. Belangrijke aandachtspunten vanuit leasemaatschappijen zijn: promotie nieuwe diensten; 

klantrelatie; exposure naar overig Nederland. 

 

4.3.4 Informatie die niet openbaar gemaakt wordt 

Aan het programmabureau Maastricht Bereikbaar zijn de volgende bijlagen separaat beschikbaar 

gesteld die niet-openbaar zijn. Deze informatie wordt als input gebruikt bij het vervolgtraject: 

1. Overzicht met geconsulteerde „prioritaire werkgevers (Excelbestand); 

2. Toelichting afspraken geconsulteerde werkgevers (Excel-bestand „prioritaire werkgevers‟) 

3. Toelichting afspraken leasemaatschappijen; 

4. Potentiële deelnemende werkgevers + voorstel doorgroei naar 500 deelnemers; 

5. Intentieverklaringen koploperbedrijven. 
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5 Taak 3: Specificeren autoritregistratie  

5.1 Doelstelling 

Het concept mobiliteitsleasing is gestoeld op het idee dat de leaserijder zelf zijn mobiliteitsbudget 

beheert en op deze wijze door slim te reizen een financiële bonus kan creëren. Het beheer van een 

mobiliteitsbudget is hierbij logischerwijs gekoppeld aan het beheer van de ritlengte/ritkosten van 

zakelijke, woon-werk, en privéritten. Ritlengtes/ritkosten van OV-ritten kunnen automatisch worden 

beheerd en verrekend met het mobiliteitsbudget zeker als ingezet wordt om gebruik van verchipte 

abonnementen OV. Binnen het programma Maastricht Bereikbaar is hierin voorzien door afspraken 

met aanbieders NS, Veolia, OV-fiets en Q-park voor de inzet van Maastricht Bereikbaar-

OVchipkaart en een aantal startabonnementen voor werkgevers in 2011. Dit OV-ketenaanbod kan 

in principe ook worden ingezet bij de pilot mobiliteitsleasing. Exacte afspraken hieromtrent en de 

registratie van data moet nog wel verder uitgewerkt en geformaliseerd worden. 

 Om de ritlengtes/ritkosten van de met de leaseauto gemaakte ritten inzichtelijk te kunnen maken 

en automatisch te kunnen verwerken is een autoritregistratiesysteem nodig. 

Dit autoritregistratiesysteem wordt gedurende de Pilot aangeboden aan de participerende 

leaserijders door het Programmabureau Maastricht Bereikbaar. 

 

In fase 1 zijn de specificaties voor het autoritregistratiesysteem in samenspraak met de 

stakeholders opgesteld, zodat in fase 2 kan worden aangevangen met de aanbesteding van dit 

ritregistratiesysteem. 

 

De volledige set specificaties is opgenomen in Bijlage C (vertrouwelijk in verband met de nog te 

doorlopen aanbesteding voor de aanschaf van de ritregistratiesystemen) 

 

5.2 Activiteiten 

Met betrekking tot het klantenbeheer en de dienstverlening door/via „Maastricht Bereikbaar zijn de 

volgende uitgangspunten van kracht: 

 Programmabureau Maastricht Bereikbaar voert kentekenonderzoek en werkgeversenquêtes uit 

ten behoeve van reizigersbestand „Maastricht-Bereikbaar‟; 

 Programmabureau Maastricht Bereikbaar is eigenaar en beheerder van het reizigersbestand 

Maastricht-Bereikbaar; 

 Programmabureau Maastricht Bereikbaar werkt samen met aanbieders van mobiliteitsdiensten 

om gericht producten aan te bieden aan deelnemers in het reizigersbestand; 

 Programmabureau Maastricht Bereikbaar neemt door werkgevers/leasemaatschappijen 

aangedragen deelnemers aan de Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht op in dit reizigersbestand; 

 Programmabureau Maastricht Bereikbaar is eigenaar van de tot niveau van ritlengten 

geaggregeerde autoritregistratiedata van de pilot Mobiliteitsleasing;  

 

Met deze opzet voorkomt „Maastricht Bereikbaar‟ dat de gegevens van het reizigersbestand “op 

straat komen te liggen” en dat alle dienstverleners naar willekeur hier gebruik van kunnen maken. 

Het gevolg zou kunnen zijn, dat deelnemers en werkgevers voortdurend door dienstverleners 

benaderd kunnen worden, die hun respectievelijke diensten wensen aan te bieden. 
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5.2.1 Vaststellen specificaties in te kopen autoritregistratiedienst. 

De autoritregistratiedienst (hardware plus software) is een bestaand product en zal worden 

ingekocht door Maastricht Bereikbaar. De specificaties daartoe zijn nauwkeurig vastgelegd. Voor 

de specificatie wordt verwezen naar Bijlage C (vertrouwelijk). 

 

Deze specificatie beschrijft de navolgende aandachtspunten: 

 

1. Omvang en Opzet van de proef 

De opzet van de proef beschrijft de stappen die technologisch gezet moeten worden om tot 

vaststelling van het budget te komen. 

 

2. Betrokkenheid stakeholders 

Hier wordt beschreven welke rol de verschillende stakeholders (Leasemaatschappij, werkgever 

en werknemer) in het proces innemen, wat van ze mag worden verwacht en waartoe men zich 

heeft gecommitteerd (of zal moeten committeren in de uitvoeringsfase) 

 

3. Proces 

Het proces maakt inzichtelijk hoe de respectieve informatiestromen gaan lopen en welke 

stakeholder waar verantwoordelijk voor is. 

 

4. Interfaces 

Met de interfaces worden bedoeld de koppelvlakken waar verschillende partijen met elkaar 

moeten samenwerken. De interfaces beschrijven de activiteiten die men wederzijds dient te 

plegen en wie waar voor verantwoordelijk is. Ook worden hierbij waar van toepassing de 

contractrelaties vastgelegd. 

 

5. Systeem 

Hier wordt beschreven aan welke eisen het systeem (hardware, software en communicatie) 

dient te voldoen. 

 

De specificatie is in samenspraak met Maastricht Bereikbaar tot stand gekomen en als zodanig ook 

akkoord bevonden. De specificatie is ook in samenspraak met de Leasemaatschappijen tot stand 

gekomen en als zodanig akkoord bevonden. 

 

5.3 Resultaat 

5.3.1 Overeenstemming over wijze inkoop, implementatie en exploitatie 

Duidelijkheid en overeenstemming over alle relevante aspecten met betrekking tot de inkoop, 

implementatie en exploitatie van het autoritregistratiesysteem.  

Dit is opgenomen in een document met een aanzet voor de informatie op basis waarvan de 

uitvraag door Maastricht Bereikbaar verder kan worden uitgewerkt en vervolgens in de markt kan 

worden gezet (zie Bijlage C (vertrouwelijk)). 

 

5.3.2 Inzicht in  rollen, taken en verantwoordelijkheden 

Inzicht in de relaties en overeenstemming over de activiteiten/verantwoordelijkheidstoedeling. 

Dit is opgenomen in Bijlage C (vertrouwelijk). 

 

 

5.3.3 Inzicht in onderlinge  relaties 

Een document waarin de verschillende relaties worden beschreven en vastgelegd. 

Dit is opgenomen in Bijlage C (vertrouwelijk). 
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6 Taak 4: Monitoringsysteem opzetten 

6.1 Doelstelling 

Zoals aangegeven in Hoofdstuk 1 kent Mobiliteitsleasing Maastricht vier doelen: 

1. inzicht in het gedrag van de leaserijder 

2. kansen voor groene leaseproducten creëren 

3. versterking Samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar met Programmabureau Maastricht 

Bereikbaar als makelaar 

4. het leveren van een bijdrage aan de bereikbaarheid van Maastricht 

 

Het monitoringsysteem zal inzichtelijk maken in welke mate bovenstaande doelen gedurende de 

proef bereikt worden. 

 

6.2 Activiteiten 

6.2.1 Doelen meetbaar maken 

De monitoring moet een aantal vragen kunnen beantwoorden waarvoor bepaalde databronnen 

nodig zijn. Deze staan in de tabel hieronder opgenomen. 

 

Doelen:  Benodigde gegevens Databronnen 

Gedrag 

leaserijder 

Spitsmijdingen leaserijders, 

verschilanalyse mobiliteitsgedrag 

referentie en Mobiliteitsleasing  

GPS data voor dagelijkse ritten en vertrektijden, 

vervoerswijzekeuze,   

Groene 

leaseproducten 

Deelnemende leasebedrijven, type 

product, vormgeving product 

Aantallen deelnemende leaserijders per 

leasemaatschappij, invulling business model 

Mobiliteitsleasing, effecten per leasemij. 

Versterkte 

samenwerking 

Aantal deelnemende werkgevers, 

geïntegreerde OV diensten 

Karakteristieken van deelnemers van de proef, 

kwalitatieve inschatting van het proces 

Verbeterde 

bereikbaarheid  

Files, Spitsmijdingen leaserijders  GPS data, woonlocaties, 

verkeersintensiteit/tellingen 

 

 

6.2.2 Nulmeting pilot mobiliteitsleasing 

De nulmeting is van belang voor twee doeleinden. Ten eerste zal er een referentieprofiel opgesteld 

moeten worden ter bepaling van de hoogte van het Mobiliteitsleasing budget voor deelnemende 

leaserijders. Ten tweede zullen de mobiliteitskenmerken binnen het referentieprofiel gebruikt 

worden voor de effectmeting van het reisgedrag.  

 

Automobiliteit – normkilometrage 

De automobiliteit kan eenvoudig in kaart gebracht worden. Ten eerste zijn alle bestaande 

leasecontracten gebaseerd op een verwacht jaarkilometrage (norm). Daarnaast worden de 

daadwerkelijk gereden kilometers bijgehouden via de kilometerstand die leaserijders doorgeven bij 

elke tankbeurt of via jaarlijkse onderhoudsbeurten van leaseauto‟s. Niet alleen 

leasemaatschappijen hebben deze gegevens per leaserijder beschikbaar, maar ook werkgevers 

krijgen eindafrekeningen van leasemaatschappijen en tankpas gebruiksgegevens waarmee de 

automobiliteit in kaart gebracht kan worden.  
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Overige vervoersmiddelen 

Ook al maken leaserijders over het algemeen vrijwel uitsluitend gebruik van hun leaseauto en in 

beperkte mate van andere modaliteiten zoals OV, fiets etc., toch stellen wij voor om dit per 

deelnemer te monitoren. Dit kan middels een korte vragenlijst waarin de deelnemer aangeeft 

hoeveel procent van zijn/haar ritten niet de leaseauto gebruikt. Daarnaast hebben werkgevers 

mogelijk tot op zekere hoogte inzicht in het gebruik van OV doordat leaserijders de NS business 

card gebruiken of treinkaartjes declareren. 

 

Parkeerkosten 

Sommige werkgevers passen een bepaalde voorziening toe om parkeerkosten bij de klant 

(zakelijke afspraken) te vergoeden. Indien dit van toepassing is kan dit opgenomen worden in het 

mobiliteitsbudget en kan een rit met de trein extra budget overlaten doordat er parkeerkosten bij de 

klant vermeden wordt. 

 

Automobiliteit - spitskilometers 

Voor de effectmeting van het reisgedrag is het van belang te weten hoeveel procent van de ritten in 

de spits plaatsvinden in de referentiesituatie. Er zijn twee opties om het huidige reisgedrag van 

deelnemers in kaart te brengen. De meest betrouwbare manier is door gebruik te maken van de 

GPS apparatuur die in de leaseauto‟s zal worden geïnstalleerd en eerst vier weken reisgedrag te 

meten waarbij de prikkels van Mobiliteitsleasing nog niet in werking is. Het nadeel van deze optie is 

dat deelnemers al beïnvloed kunnen worden doordat ze voorgelicht zijn over mobiliteitsleasing en 

door de aanwezigheid van de GPS apparatuur. De andere optie om het huidige reisgedrag te 

bepalen is door middel van een vragenlijst deelnemers te vragen aan te geven hoeveel spits- en 

niet-spitsritten ze maken per week. Het nadeel hiervan is dat deelnemers door onjuiste opgave 

(altijd binnen de spits) meer budget kunnen overhouden door de spits te mijden.   

 

Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen in de automobiliteit van leaserijders kunnen gemonitord worden door 

analyses via panelgroepen uit het reizigersbestand van Maastricht Bereikbaar of via 

kentekenanalyses op bepaalde verkeersstromen in de regio. Daarnaast kan het jaarkilometrage 

van leaserijders die niet deelnemen aan Mobiliteitsleasing gemonitord worden. 

 

Voorstel Nulmeting  

Gezien de beperkte doorlooptijd en middelen voor de proef stellen wij voor de nulmeting zoveel 

mogelijke te baseren op bestaande bronnen. Dit betekent:  

 Data t.a.v. norm- plus daadwerkelijke jaarkilometrages en voertuigkarakteristieken per 

deelnemer aan te leveren door de leasemaatschappijen 

 Korte enquête bij begin van de pilot waarmee vooral het huidige gedrag van deelnemers kan 

worden vastgesteld. Dit betreft het aantal ritten per week, spitsritten of niet, OV gebruik, 

thuiswerken. Daarnaast zullen ook enkele persoonskenmerken van de deelnemers in kaart 

gebracht worden.  

 

6.2.3 Interesse vanuit de Wetenschap 

Inmiddels heeft een groep wetenschappers aangegeven interesse te hebben in opzet en uitvoering 

van deze pilot en is een Wetenschappelijk Beraad Mobiliteitsleasing opgericht dat bestaat uit de 

volgende personen: 

 Bert van Wee, TU Delft/Hoogleraar Technische Bestuurskunde (voorzitter) 

 Erik Verhoef, VU Amsterdam/Hoogleraar Ruimtelijke economie 

 Willem Vermeend, RU Maastricht, Hoogleraar fiscaal recht 

 Linda Steg, RU Groningen/Verkeerspsychologie 

 Willem Verbaan, Hogeschool van Amsterdam/Lector Vastgoedeconomie 
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 Marcel Canoy, KU Brabant/Hoogleraar Economie en Bedrijfswetenschappen 

 

Deze dynamiek toont aan dat ook vanuit wetenschappelijke hoek veel interesse is ontstaan in het 

„experiment Maastricht‟. Nader overleg met dit Wetenschappelijk Beraad volgt om te bezien hoe 

vanuit een wetenschappelijk perspectief een bijdrage kan worden geleverd aan de pilot. 

 

6.3 Resultaat 

6.3.1 Richtlijnen en praktische overwegingen monitoring 

Deze aanpak levert een zinvolle wijze van monitoren op met een beperkte ambitie; het geeft 

richtlijnen en enkele praktische overwegingen voor de monitoring van Mobiliteitsleasing Maastricht. 

Hierbij is gekeken naar: 

 Het meetbaar maken van de vier hoofddoelen van Mobiliteitsleasing 

 Een concreet plan voor een praktische invulling van de nulmeting 

 De mogelijkheid om de wetenschap actief te betrekken 

 

In overleg met het Ministerie van IenM kan worden overwogen om de ambitie met betrekking tot 

monitoring van deze pilot te heroverwegen, en het Wetenschappelijk Beraad hierin nadrukkelijker 

een rol te geven. 
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7 Taak 5: Projectactiviteiten uitvoeringsfase 

 

7.1 Doelstelling 

Opstellen projectactiviteiten Uitvoeringsfase „Mobiliteitsleasing Maastricht‟. Dit betreft de 

Implementatie- en de Exploitatiefase. 

 

7.2 Inleiding 

7.2.1 Doel, resultaten 

De volgende doelen zijn geformuleerd voor de pilot „Mobiliteitsleasing Maastricht‟: 

1. Inzicht in het gedrag van de leaserijder; 

2. Verbeteren dienstverlening autoleaseproducten gebaseerd op PGB; 

3. Versterking Samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar met Programmabureau Maastricht 

Bereikbaar als makelaar; 

4. Het leveren van een bijdrage aan de bereikbaarheid van Maastricht. 

 

Dit moet leiden tot de volgende resultaten: 

 

1. Inzicht in gedrag 

Effectieve monitoring en gedegen evaluatie leveren inzicht op in de gedragspatronen van de 

leaserijder. Deze inzichten hebben betrekking op het reisgedrag van de leaserijder en op het 

individuele proces van besluitvorming bij het maken van een keuze voor een nieuwe leaseauto. 

Circa de helft van de deelnemers zal gedurende de Pilot de huidige leaseauto moeten inruilen voor 

een nieuwe, omdat het gemiddelde leasecontract een doorlooptijd van 4 jaar heeft. 

 

2. Verbetering dienstverlening 

Leasemaatschappijen brengen mobiliteitsleasing onder diverse merknamen op de markt. Op 

kleinschalig niveau tot nu toe. Leasemaatschappijen leren van het uitrollen van deze nieuwe dienst 

op een groter schaalniveau en kunnen deze producten naar een zodanig kwaliteitsniveau tillen dat 

deze producten aantrekkelijk worden voor iedere leaserijder. Waardoor de mogelijkheid wordt 

vergroot om de bereikbaarheid te verbeteren via de doelgroep leaserijders. 

 

3. Versterking Samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar met Programmabureau Maastricht 

Bereikbaar als makelaar 

In Maastricht werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen. Het 

Programmabureau Maastricht Bereikbaar brengt die belangen bij elkaar met als doel om de 

bereikbaarheid van Maastricht op orde te houden. Deze pilot biedt mogelijkheden om de 

constructieve samenwerking die is ontstaan verder te versterken, inzichten te delen, en belangen te 

matchen. Door het concept gedurende de pilot te versterken, door bij succes over te gaan op het 

structureel aanbieden van mobiliteitsleasing en de doelgroep verder uit te breiden. Door overige 

aanbieders van mobiliteitsdiensten (NS, Veolia, Q-Park, Vodafone, etc.) nauw te betrekken bij de 

verdere ontwikkeling van de pilot. 

 

4. Bereikbaarheid 

Bij een deelnemersomvang van 500 leaserijders en het uitgangspunt dat elke leaserijders éénmaal 

per week een alternatief voor de auto kiest, levert deze pilot per direct een vermindering van 100 
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ritten per afzonderlijke spits op. Dit komt overeen met 5 procent van de doelstelling van het 

Programmabureau Maastricht Bereikbaar. 

 

 

7.2.2 Organisatie 

Het Programmabureau Maastricht Bereikbaar omvat een veelheid aan projecten die in onderlinge 

samenhang en in nauw contact met de relevante omgeving worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de Programmamanager. 

De organisatiestructuur van het Programmabureau is schematisch weergegeven in „Het Huis‟ 

De Pilot Mobiliteitsleasing is één van de projecten die binnen deze programmastructuur wordt 

gerealiseerd. Dit betekent: nauwe afstemming met de overige projecten; structurele afstemming 

met de relevante omgeving; goede interface met het Reizigersbestand; monitoring via „Het Huis‟; 

gebruikmaking van stafonderdelen en faciliteiten binnen het Programmabureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de programmastructuur van het Programmabureau Maastricht Bereikbaar worden in het 

kader van de pilot Mobiliteitsleasing Maastricht de volgende activiteiten uitgevoerd door het 

projectmanagement: 

1. Projectmanagement pilot voert dagelijks beheer over pilot tijdens implementatie en exploitatie 

en legt verantwoording af aan gedelegeerd opdrachtgever: programmamanager „Maastricht 

Bereikbaar‟ over alle relevante projectaspecten; 

2. Afstemming met en rapportage aan opdrachtgever op kwartaalbasis en frequenter indien nodig; 

3. Samenwerking met overige programmaonderdelen (OV-pas, klantenbestand, monitoring en 

evaluatie binnen structuur van het Maastricht Bereikbaar-Huis; 

4. Externe communicatie over Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht wordt uitgevoerd vanuit 

Programmabureau Maastricht Bereikbaar met ondersteuning van communicatiemedewerkers;  

5. Externe communicatie over Concept Mobiliteitsleasing wordt uitgevoerd na toestemming 

gedelegeerd opdrachtgever. 
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7.3 Activiteiten Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase van de Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht bestaat uit twee onderdelen die nauw 

op elkaar aansluiten:  

 Implementatiefase waarin de aanbesteding van de autoritregistratiedienstverlening wordt 

uitgevoerd, de deelnemers worden geworven en alle overige activiteiten worden ondernomen 

om de uitvoering in gang te zetten (april 2011 – september 2011); 

 Exploitatiefase waarin leasemaatschappijen nieuwe vormen van Mobiliteitsleasing exploiteren, 

en waarin uiteindelijk de nazorg van het project plaatsvindt (oktober 2011 – december 2012). 

 

In totaal zijn 16 verschillende activiteiten te onderscheiden die moeten worden uitgevoerd bij de 

begeleiding van de uitvoeringsfase. Deze activiteiten zijn te clusteren in verschillende taken:  

A. Algemeen project management; 

B. Verwerven commitment werkgevers tijdens uitvoeringsfase; 

C. Business model Werkgever-Werknemer specifiek maken voor participerende werkgevers; 

D. Begeleiden aanbesteding van de autoritregistratiedienstverlening op basis van de 

vastgelegde specificaties; 

E. Activiteiten mbt werving en selectie van deelnemers; 

F. Levering aanvullende mobiliteitsdiensten; 

G. Opzetten monitoringssysteem en uitvoeren monitoring; 

H. Begeleiding exploitatie dienstverlening mobiliteitsleasing door leasemaatschappijen en 

werkgevers; 

I. Nazorg. 

 

De taken met de activiteiten worden hieronder beschreven. 

 

Taak A: Algemeen project management 

De pilot kent een groot aantal interne en externe stakeholders. Goede communicatie en 

afstemming daarom is essentieel. Niet alleen met de opdrachtgever Maastricht Bereikbaar, maar 

ook met andere onderdelen binnen Maastricht Bereikbaar. Goede afstemming en rapportage zullen 

bijdragen aan een goed lopende pilot. Daarnaast zullen alle externe stakeholders goed op de 

hoogte moeten worden gehouden van de activiteiten en de resultaten uit de pilot.  

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

1. Projectmanagement implementatiefase 

2. Projectmanagement exploitatiefase 

3. Afstemming met en rapportage aan opdrachtgever op kwartaalbasis 

4. Afstemming met overige programmaonderdelen zie het meer als ondersteuning: inzet back-

office, servicedesk, communicatie, Maastricht Bereikbaar-passen. 

 

Taak B: Verwerven commitment werkgevers tijdens uitvoeringsfase 

Besloten is om de Pilot op te zetten volgens een „ingroeimodel‟, waarbij met een groep van 200 

werknemers met leaseauto wordt gestart. In de loop van het eerste uitvoeringsjaar wordt deze 

groep uitgebreid tot maximaal 500 deelnemers. 

Conform de activiteiten in de voorbereidingsfase worden wervingsactiviteiten onder werkgevers 

verricht. De inzet ten behoeve van het verwerven van commitment wordt vastgesteld in overleg met 

gedelegeerd opdrachtgever en uitgevoerd in samenwerking met de betrokken 

leasemaatschappijen. 

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 
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5. Voorbereiden en vaststellen „ingroeimodel‟ participanten Pilot Mobiliteitsleasing Maastricht. 

Vaststellen definitieve ambitie Pilot; 

6. Vaststellen wervingsstrategie en –activiteiten richting werkgevers om deze gedurende het 

eerste uitvoeringsjaar alsnog te laten participeren in de pilot; 

7. Uitvoeren wervingsactiviteiten werkgevers. 

 

Taak C: Business model Werkgever-Werknemer specifiek maken bij participerende 

werkgevers 

De basis voor deze activiteit is het bestaande Businessmodel „Werkgever-Werknemer‟. 

De kosten die werkgevers in de huidige situatie maken voor de mobiliteitsdiensten van hun 

werknemers bestaan voor leaserijders voornamelijk uit het leasecontract. Echter zijn er vaak nog 

aanvullende kostenposten omtrent mobiliteit zoals schades, boetes, extra brandstofkosten, extra 

gereden kilometers, parkeerkosten, OV/NS business card kosten. Werkgevers verschillen in de 

mate waarin deze additionele kostenposten worden doorbekend aan de werknemers.  

Vervolgens moet met werkgevers vastgesteld worden met welk norm-mobiliteitsleasingsbudget 

werknemers gaan starten en hoe bepaalde mobiliteitskeuzes afgewaardeerd worden binnen dit 

budget (en wat dus de besparingopties zijn). Ten eerste moet met leasemaatschappij 

overeengekomen worden wat de variabele kosten per km zijn bij verschillende jaarkilometrages. 

Daarnaast moeten de kosten voor OV, thuiswerken, spitstarief en daltarief bepaald worden. Dit 

alles moet contractueel vastgelegd worden tussen leasemaatschappij en klant. 

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

8. Definitief maken van generiek businessmodel „Werkgever-Werknemer‟ Mobiliteitsleasing voor 

werkgever/werknemer als referentiemodel tbv Pilot; 

9. Transparant maken generieke kostencomponenten businessmodel „Aanbieder-Klant‟ zoals 

aangeboden door iedere afzonderlijke leasemaatschappij/dienstverlener. 

 

Taak D: Begeleiden aanbesteding van de autoritregistratiedienstverlening op basis van de 

vastgelegde specificaties 

Het aanbesteden van de autoritregistratiedienstverlening verloopt via openbare aanbesteding. Voor 

de aanbesteding en selectie van de leverancier zal een aanbestedingsteam worden samengesteld 

binnen het Programmabureau Maastricht-Bereikbaar. De projectleider van de Pilot 

Mobiliteitsleasing Maastricht maakt als adviseur deel uit van dit aanbestedingsteam. 

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

10. Informatieverstrekking en advisering vanuit expertrol ten aanzien van het object van 

aanbesteding 

 

Taak E: Activiteiten mbt werving en selectie van deelnemers 

Het projectmanagement onderhoudt contacten tussen werkgevers die zich hebben gecommitteerd 

aan de Pilot en de participerende aanbieders van mobiliteitsdiensten op basis van het 

persoonsgebonden mobiliteitsbudget. 

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het werven van werknemers die participeren bij 

betreffende werkgever en dienstverlener. 

Bij noodzaak bemiddelt projectmanagement tussen werkgever en dienstverlener over het creëren 

van gunstige voorwaarden om een zo groot mogelijke groep werknemers op vrijwillige basis te 

laten participeren. 

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 
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11. In samenspraak met leasemaatschappijen vaststellen en doen uitvoeren wervingsstrategie 

participanten (werknemers met leaseauto) binnen werkgevers die reeds hebben besloten om 

deel te nemen aan Mobiliteitsleasing Maastricht. 

 

Taak F: Levering aanvullende mobiliteitsdiensten 

Vanuit verschillende kanten kunnen additionele diensten aan de berijder worden aangeboden. 

 Vanuit Maastricht Bereikbaar 

Een dienst die kan worden aangeboden is bijvoorbeeld de OV-pas. 

 Vanuit derden 

Denkbaar is dat bijvoorbeeld multimodale reisinformatie wordt aangeboden 

 Vanuit de leasemaatschappij 

Leasemaatschappijen hebben vertrouwelijk ideeën geopperd voor additionele diensten die 

aan de deelnemers zouden kunnen worden aangeboden. 

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

Worden afgestemd met de andere onderdelen van het Programma („Het Huis‟) en vallen dus onder 

projectmanagement implementatiefase of exploitatiefase. 

 

Taak G: Opzetten monitoringssysteem en uitvoeren monitoring 

In overleg met het programmabureau Maastricht Bereikbaar zal de monitoring binnen het 

Maastricht Bereikbaar-Huis worden opgezet. De belangrijkste databron voor de monitoring en 

effectmeting zijn de ritregistraties met de GPS apparatuur. Leasemaatschappijen zullen volgens 

een vastomlijnd format het mobiliteitsgedrag van de deelnemers op wekelijkse basis opleveren.  

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

12. Het conform specificaties opzetten van de monitoring. 

13. Het conform specificaties uitvoeren van de monitoring. 

 

Taak H: Begeleiding exploitatie dienstverlening mobiliteitsleasing door leasemaatschappijen 

en werkgevers 

Het projectmanagement heeft een beheerfunctie tijdens de uitvoering van de Pilot. Teneinde 

transparantie en efficiency te borgen wordt relevante informatie uitgewisseld binnen twee relevante 

doelgroepen die meedoen aan de Pilot.  

 Betrokken werkgevers 

 Betrokken dienstverleners 

In overleg met betrokken doelgroepen wordt vorm en frequentie van deze informatie-uitwisseling 

vastgesteld en gerealiseerd op basis van vastgelegde afspraken rond vertrouwelijkheid en privacy.  

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

14. Opzetten en uitvoeren informatie- en beheerstructuur begeleiding werkgevers; 

15. Opzetten en uitvoeren informatie- en beheerstructuur begeleiding betrokken dienstverleners. 

 

Taak I: Nazorg 

Op basis van de begeleiding en monitoring kunnen uitspraken worden gedaan over de 4 

geformuleerde doelstellingen en hieraan gerelateerde resultaten. 

Na afloop/voorzetting van de proef zal een evaluatieformulier naar alle deelnemers worden 

opgestuurd.  

 

Activiteiten die hieruit voortvloeien: 

16. Finale verslaglegging omtrent Pilot, verbinden van conclusies aan de uitkomsten, en het doen 

van aanbevelingen ten aanzien van dit sturingsinstrument. 
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7.4 Planning 

Dit is een indicatieve planning waarbij is uitgegaan van afronding van de uitvoeringsfase per ultimo 

december 2012. Definitieve planning en doorlooptijd wordt door opdrachtgever vastgesteld. 

 

De implementatiefase start in april 2011 en is afgerond op 30 september 2011. Aansluitend start op 

1 oktober 2011 de exploitatiefase en eindigt op 31 december 2012. Tenslotte worden de 

projectresultaten geëvalueerd.  

 

De 16 beschreven activiteiten beschreven in de vorige paragraaf staan weergegeven in 

onderstaand tabel. 

 

Kwartaal 02/’11 03/’11 04/’11 01/’12 02/’12 03/’12 04/’12 01/’13 

Activiteit 1: projectman. implementatiefase         

Activiteit 2: projectman. exploitatiefase         

Activiteit 5: vaststellen „ingroeimodel‟         

Activiteit 6: vaststellen wervingsstrategie werkg.         

Activiteit 7: uitvoeren wervingsactiviteiten werkg.         

Activiteit 8: generiek businessmodel         

Activiteit 9: transparant maken kostencomponenten         

Activiteit 10: informatie en advisering aanbesteding         

Activiteit 11: wervingsstrategie participanten         

Activiteit 12: opzetten monitoring         

Activiteit 13: uitvoeren monitoring         

Activiteit 16: finale verslaglegging         

Afstemming         

Activiteit 3: afstemming opdrachtgever x x x x x x x x 

Activiteit 4: afstemming overige programmaond. x x x x x x x x 

Activiteit 14: begeleiding werkgevers x x x x x x x x 

Activiteit 15: begeleiden leasemaatschappijen x x x x x x x x 
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Bijlage A: Aantal deelnemers per Werkgever 

 

De inhoud van deze bijlage is vertrouwelijk. 

 

De informatie in deze bijlage is in te zien op het Programmabureau Maastricht-Bereikbaar indien 

hiervoor toestemming is verkregen van de Programmamanager. 
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Bijlage B: Intentieverklaring werkgevers 
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Bijlage C: Eisen en specificaties OBU en 
backoffice 

De inhoud van deze bijlage is vertrouwelijk. 

 

De informatie in deze bijlage is in te zien op het Programmabureau Maastricht-Bereikbaar indien 

hiervoor toestemming is verkregen van de Programmamanager. 
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Bijlage D: Activiteiten werkgever binnen Pilot 

Opzet van het project 

De opzet van de proef is de volgende: 

 Berijder spreekt met zijn werkgever een budget (op jaarbasis) af voor zijn/haar totale 

mobiliteitskosten (auto, OV, etc.) 

 Berijder krijgt in zijn/haar voertuig een „on board unit‟ (OBU) om de gereden kilometers 

(uitgesplitst naar de categorieën zakelijk, privé en woon _werk) te registreren 

 Op basis van deze ritregistratie inclusief alle voertuig- en overige reiskosten (dus ook het 

eventuele gebruik van de OV pas) wordt door de leasemaatschappij op de gebruikelijke manier 

berekend wat de totale vervoerskosten op jaarbasis zijn 

 De berijder krijgt van de OBU leverancier een persoonlijke elektronische pagina aan waarop 

hij/zij (1) de gespecificeerde ritregistratie kan inzien en (2) op real time basis een indicatie krijgt 

van waar de besparing op zou uit kunnen komen. De methodiek inclusief de parameters voor 

deze berekening zijn afkomstig van de desbetreffende werkgever.  

 Het verschil tussen de werkelijke reiskosten en het vooraf vastgestelde budget, ontvangt de 

berijder als „bonus‟. 

 

Samenvatting activiteiten die werkgever moet ondernemen. 

 

1. Voorbereiding 

De voorbereidingsfase dient er voor om het hele project inclusief de stakeholders (werkgever, 

werknemer en de leasemaatschappij) zo goed mogelijk voor te bereiden. 

 

Deze fase kan worden afgesloten als alle deelactiviteiten uitgedacht, uitgewerkt, geaccordeerd en 

vastgelegd zijn. 

 

Deze fase kent de volgende activiteiten: 

  

1.1 Inpassing mobiliteitsleasing in HR- en leasebeleid plus accordering. 

De invoering van mobiliteit op basis van een Mobiliteitsbudget (alsmede de consequenties; 

hardware in de voertuigen) dient in het HR- en leasebeleid ingepast te worden. In ieder geval 

zodanig, dat het als tijdelijk project past binnen de geldende afspraken tussen werkgever en 

werknemer. 

 

Deze veranderingen/consequenties zijn: 

 Alle kosten van vervoer (lease auto, parkeren, enz.) omzetten is van te voren vast te stellen 

totaal budget 

 Een besparing op dit budget mag netto worden uitbetaald, omgezet in vrije dagen, enz. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Consequenties toetsen en inpassen in bestaand beleid/bedrijfscultuur 

 Accordering Directie en eventueel OR 

 

1.2 Voorbereiding interne PR campagne. 

Om draagvlak binnen de organisatie te krijgen en om de eerste medewerkers enthousiast te krijgen 

deel te nemen aan de pilot is het van belang een goede interne PR campagne uit te werken. 
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Activiteiten werkgever: 

 Uitdenken van interne PR „campagne‟ 

 Ontwikkelen van informatiemateriaal 

 Implementatie 

 

1.3 Vaststelling van de methodiek ter bepaling van het budget en de berekening van de werkelijke 

kosten 

Het projectmanagement van Maastricht Bereikbaar heeft een basismodel ontwikkeld ter vaststelling 

van het budget alsmede de wijze waarop de werkelijk gemaakt kosten verrekend zouden moeten 

worden. 

Het projectmanagement zal dit model aan de werkgever ter hand stellen, zodat zij deze als basis 

kan gebruiken voor de uitwerking van het een en ander. Per bedrijf immers zijn de „spelregels‟ 

verschillend en het model laat toe dat iedere werkgever haar persoonlijke wensen en eisen aan dit 

model kan toevoegen. 

 

Activiteiten werkgever: 

 In samenwerking met Projectmanagement model „taylor made‟ maken 

 

1.4 Selectie van deelnemende medewerkers en vaststelling van het budget 

Een geschikt aantal deelnemers zal moeten worden geworven. Tijdens de voorbereidingsfase is 

een lijst vastgesteld met kandidaat deelnemers. Ieder moment is het projectmanagement van 

Maastricht Bereikbaar beschikbaar om te assisteren. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Afstemming omvang en samenstelling deelnemers (opstellen van gewenste mix) 

 Plan wervingscampagne maken 

 Werving van de deelnemers 

 Voorlichting, informatieverschaffing, etc. 

 Op individuele basis vaststelling van het persoonlijke budget 

 Afspraken in addendum bij arbeidscontract vastleggen 

 

1.5 Afstemming met de leasemaatschappij 

In principe verandert er niets in de zakelijke (contract)relatie met de leasemaatschappij nog in de 

administratieve verwerking. De enige verandering die de leasemaatschappij in de administratie 

toepast is dat er een nauwkeurig overzicht verschijnt van de gereden kilometers uitgesplitst naar 

woon_werk, privé en zakelijk. 

De werkgever zou met de leasemaatschappij af kunnen spreken hoe zij deze informatie wenst te 

ontvangen. Immers op basis van deze informatie wordt het verbruik van het budget berekend. 

 

1.6 Afsluiting voorbereidingsfase. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Evaluatie 

 Losse eindjes oplossen 

 Communicatie algemeen 

 

Geschatte doorlooptijd: 2 maanden 
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2. Invoering technologie 

Om de administratieve afrekening op basis van een mobiliteitsbudget efficiënt en betrouwbaar 

mogelijk te maken, dient ieder voertuig van de deelnemer uitgerust te worden met een „on board 

unit‟, waarmee iedere rit geregistreerd kan worden. De leasemaatschappij is akkoord hier mee. 

Daarnaast biedt het gebruik van de ritregistratie de berijder de mogelijkheid om ieder moment 

inzicht te krijgen in zijn kosten t.o.v het afgesproken budget. 

  

Deze fase is er op gericht om de hardware in het voertuig in te bouwen en om de deelnemers 

vertrouwd te maken met het ritregistratiesysteem. Tevens wordt deze fase gebruikt om de 

informatiestromen goed en naar ieders wensen in te regelen. In deze fase wordt er nog niets 

afgerekend.  

 

Deze fase wordt als afgesloten beschouwd, wanneer alle deelnemende voertuigen gedurende een 

periode van een tweetal weken probleemloos (en naar tevredenheid) met het systeem hebben 

gereden. Ook dienen dan ook de informatiestromen naar de respectievelijke stakeholders naar 

tevredenheid en foutloos te functioneren. 

 

2.1 Installatie hardware 

De voertuigen moeten worden uitgerust met een „on board unit‟ (OBU). De inbouw valt onder 

verantwoordelijkheid van de OBU leverancier. De eventuele uitbouw na afloop eveneens.  

Opmerking: Aangezien alle kosten met betrekking tot de hardware gedragen worden door 

Maastricht Bereikbaar is de contractrelatie tussen de OBU leverancier en Maastricht Bereikbaar en 

staat de werkgever hier buiten. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Lijst met definitieve deelnemers wordt gestuurd naar de OBU leverancier 

 In overleg met OBU leverancier vaststellen gegevens van de 0-meeting 

 

2.2 Aanleveren gegevens ten behoeve van de forfetaire berekening van het budget 

Op de persoonlijke pagina kan de berijder zien wat hij/zij heeft bespaard. De algemene berekening 

daarvoor is gemaakt door het projectmanagement, maar de bedrijfs- en deelnemer specifieke 

parameters dienen door de werkgever aan de OBU leverancier bekend worden gemaakt. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Overzicht van gegevens overhandigen aan OBU leverancier (het projectmanagement zal hier 

een tabel voor maken) 

 

2.3 Afsluiting fase invoering techniek 

 

Activiteiten werkgever:  

 Evaluatie 

 Losse eindjes oplossen 

 Communicatie 

 

Geschatte doorlooptijd: 1 maand 
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3. Invoering Mobiliteitsbudget 

De invoering van het gebruik van het mobiliteitsbudget is uiteindelijk de financiële prikkel, die de 

berijder doet besluiten de leaseauto restrictief te gebruiken in combinatie met het openbaar vervoer 

en/of het flexwerken. 

 

In deze fase wordt gestart met afrekening op basis van het principe van het mobiliteitsbudget. 

 

De fase is de daadwerkelijke uitvoeringsfase en wordt afgesloten na afloop van het project. 

  

3.1 ‘Aanzetten’ van het principe 

Dit houdt niets meer in, dan de afspraak maken van de datum van ingang. 

 

Activiteiten werkgever: 

 Of individueel, of collectief datum van ingang afspreken 

 

3.2 Monitoring voortgang proces 

 

Activiteiten werkgever: 

 In samenspraak met het projectmanagement eenmaal per kwartaal evalueren van de resultaten 

 Eventuele problemen bespreken met het projectmanagement 

 Desgewenst interne communicatie over proces, successen, etc. 

 

3.3 Afrekening 

 

Activiteiten werkgever: 

 Aan het einde van het jaar afrekenen met werknemer (verschil werkelijke kosten in rekening 

gebracht door de leasemaatschappij en afgesproken budget) 

 

Tijdsduur: duur project 
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