Verken de kansen en kosten van deelmobiliteit!
Maak als gemeente een MobiScan en je hebt alles op de rit
Duurzame mobiliteit is nog nieuw en vergt een verandering van gedrag. Zo is het heel normaal om
medewerkers te laten declareren voor dienstreizen in hun fossiele privéauto. Of nog een eigen wagenpark te hebben. Elektrisch autodelen is een dubbel-duurzaam alternatief: Het biedt lagere kosten voor de
organisatie èn maatschappelijke baten als een lagere CO2-uitstoot. De MobiScan zet alles op een rij.

Wat doen we met de MobiScan?
We brengen het huidige mobiliteitsgedrag en de kosten in kaart.
We schetsen scenario’s voor meer fossielvrije dienstreizen
We schetsen de baten van elektrische deelmobiliteit.
We schrijven samen een voorstel voor eerste concrete stappen.

Kosten fossiele dienstreizen vaak onbekend
Uit ervaring bij klanten leren we dat de kosten en CO2-voetafdruk van huidige dienstreizen vaak
niet bekend zijn. En die kan een gemeente eenvoudig verlagen. Gemeente Westerkwartier deed dat.
Door elektrische deelauto’s aan te bieden als aanvulling op de privé-auto en het eigen wagenpark.

Voordelen elektrisch autodelen
Lagere kosten en CO2 uitstoot.
Gebruikstijd is 100% hoger dan eigen wagenpark.
Besparing op declaraties door sluitende
administratie via app.
Deelauto’s zijn door medewerkers en bewoners
ook privé te gebruiken.

Waarom (eerst) een MobiScan?
Natuurlijk kun je als gemeente direct aan de gang gaan en duurzame (deel-) auto’s plaatsen. Ook met ons.
Het maken van een MobiScan zorgt voor een betere start en finish. De argumenten op een rij:
Meetbaar; Inzicht en feiten maken afgewogen keuzes mogelijk.
Draagvlak; We betrekken de teams die de uitvoering straks tot een succes maken.
Monitoring; We formuleren doelen en succesfactoren voor 1e pilots.
Gedrag; De scan beschrijft huidig gedrag en stappen voor verleiding en sturing.

Meer weten? Neem contact op!
We horen graag welke elementen van de MobiScan voor jullie van belang zijn. En of jullie deze willen
combineren met een MobiMaand waarin we 1e ervaringen opdoen. De scan kost € 4.800,-.
De uren en rolverdeling daarbij vullen we in overleg nader in. Veel kan ook online!
Mail met info@mobiteam.nl of meld je aan via mobinederland.nl/contact. Dan praten we snel verder!

Nu scan doen, ervaring opdoen vanaf september?
Komende maanden lenen zich goed voor een scan. En het selecteren van kansrijke locaties,
voor laadpalen en met lokale partners. Door de Corona-periode schoof de opstart van veel
projecten door naar het najaar. Dan zijn we gelukkig weer druk! Nu voorbereiden en afspraken
maken helpt om straks ook concreet te kunnen rijden. Wacht dus niet te lang als de scan je
aanspreekt.

