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Trends in de 
zakelijke 
mobiliteit.  



BEHOEFTEN 
ZIJN 
VERANDERD...
• Mensen werken vaker vanuit 

huis/hybride
• Flexibilisering van de arbeidsmarkt 

en geen vaste urencontracten
• Milieuvriendelijke mobiliteitsopties 

winnen terrein (co2 footprint 
reductie)

• Meer vrijheid & flexibiliteit



WERKGEVERS
… 
• War for talent: hoe blijf/word ik een 

aantrekkelijke werkgever?
• Duurzaamheid: hoe kan ik bijdragen 

aan het duurzaamheidsbeleid van 
het bedrijf?

• Welzijn: hoe houd ik mijn 
medewerkers gezond en vitaal?

• Grip: hoe faciliteer ik maximale 
keuzevrijheid, terwijl ik grip houd op 
kosten en gebruik?



EMPLOYERS … 
• War for talent: how do I stay / become 

an attractive employer?

• Sustainability: how can I contribute to 
the sustainability policy of the 
company?

• Vitality: how do I keep my workforce 
healthy and vital?

• Grip: how do I facilitate maximum 
freedom of choice, while keeping grip 
on costs and usage.  

FLEXIBILITY

GRIP

WERKNEMERS

WERKGEVERS

Alleen XXImo biedt volledige grip op 
toenemende flexibiliteit in (zakelijke) reiswensen

Flexibiliteit

Grip



HET ALLES-IN-ÉÉN MOBILITEITSPLATFORM
XXImo past naadloos bij elke mobiliteitsambitie

CO2-redu
ctie

Kosten
besparen

Flexibiliteit
Vitaliteit

Mobiliteitsbeleid Maximale keuzevrijheid



De eerste VISA kaart die 
je zelf kan instellen.
On/off per service per kaart
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Budget Service Regio Tijd

“De slimme Visa kaart die je zelf 
kan controleren. 
 
…de kaart werkt alleen maar 
voor transacties die het bedrijf op 
voorhand heeft toegelaten.”







De XXImo mobility kaart zorgt voor een makkelijke 
BTW recuperatie
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Met de XXImo Mobility kaart



We kunnen onze kaart 
aanpassen aan de wensen 
van de klant. 
Daardoor zijn we: 
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• Een uitstekende expense 
management tool.

• Een perfect betalingsmiddel voor 
pijler 2 van het mobiliteitsbudget 
(duurzame vervoersmiddelen).

• Kunnen we geld materialiseren in 
het kader van een flex of 
cafetariaplan.  XXImo = facilitator.

Altijd: opvolging van de gemaakte 
transacties = controle voor de 
werkgever!



DE 
TOEKOMST 
IS HIER...
Fysieke kaarten zullen verdwijnen 
en worden vervangen door virtuele 
kaarten op onze smartphones, 
smartwatches en andere apparaten.



… EN WIJ
ZIJN KLAAR

XXImo leidt in deze transitie en 
brengt de virtuele mobiliteitskaart 
naar uw apparaat met de 
ondersteuning van Apple & Google 
pay
• Nog gebruiksvriendelijker
• Verbeterde klantreis
• Geen kaart productie
• Toekomstbestendig
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STUDIE VAN 
TRAJECT;
ADVIESBUREAU IN
VERKEER EN 
MOBILITEIT

Welke doelstellingen heeft u -als werkgever- als het gaat om 
mobiliteit? 

Duurzaamheid Kostenverlagi
ng

Flexibiliteit en 
vrijheid

Een 
combinatie 
van… 

• Verminderen
• Verschuiven
• Verschonen

• Flexibel 
vergoeden

• Vaste kosten 
reduceren.

• Minder en 
goedkoper 
reizen 

• Medewerkers 
optimaal 
faciliteren

• Medewerkers 
krijgen vrijheid 
& 
verantwoordelijkheid

• Aantrekkelijk 
werkgeverscha
p

U vindt meerdere 
doelstellingen 
belangrijk en 
bepaalt op welke 
verschillende 
elementen u de 
focus legt.
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