1. Onze Missie
We willen de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen:
Iedereen kan efficiënter en duurzamer van A naar B

2. Hoe doen we dit?
Verminder

De beste kilometer is de niet gemaakte kilometer!
Samen verminderen we het aantal verkeersbewegingen
en stroomlijnen we je organisatie

Verduurzaam

We helpen de gereden kilometers te verduurzamen
door het stimuleren van openbaar vervoer, elektrische
fiets- en autogebruik en andere mobiliteitsoplossingen

Verbeter

Als het nog niet volledig duurzaam kan, kun je altijd
verbeteren. Met zuinigere auto’s, biobrandstoffen of een
cursus efficiënt rijden!

3. Wat bieden we je?

Driving sustainable mobility

4. Wat zijn de voordelen?
Een duurzame organisatie!
Door het verminderen van het aantal kilometers dat
wordt afgelegd en de kilometers die je wel maakt zo
duurzaam mogelijk te maken wordt er minder CO2 en
andere fijnstof uitgestoten.

Vermindering van de file-druk

Door minder reisbewegingen te maken, andere
vervoersmiddelen te gebruiken of door carpoolen beter
te organiseren slibben de wegen minder snel dicht en
komen reizigers meer ontspannen op hun bestemming.

Besparing op mobiliteitskosten

Door het efficiënter inregelen van de
mobiliteitsbehoefte bespaar je als organisatie op je
mobiliteitskosten. Daarnaast zijn voor veel duurzame
vervoersmiddelen de kosten per kilometer lager
waardoor je geld bespaart.

Voor wie doen we dit?

We zijn op een breed front inzetbaar. We helpen bedrijven en organisaties de transitie te maken naar
duurzame mobiliteit voor haar medewerkers. In collectief verband ondersteunen we hele bedrijvenparken
of verzamelgebouwen met het halen van verduurzamingsambities of juist het verbeteren van de ontsluiting.
Dit doen we niet alleen door heldere analyse en advisering maar we ontzorgen ook met daadkrachtige
implementatie.

Wie zijn we en hoe bereik je ons?!

Wij zijn Mobilyze, een organisatieadviesbureau op het gebied van duurzame mobiliteit, gevestigd in
‘s-Hertogenbosch en actief binnen Nederland en België. Je kunt ons bereiken via onderstaande
contactgegevens.
website: www.mobilyze.nl
telefoonnummer: +31 6 21634480 / +31 6 27890067
mail: info@mobilyze.nl
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