
Reis duurzaam

Verdien Mobimiles & verzilver voor duurzame artikelen
Mobimiles is een beloningsprogramma voor medewerkers 
die op een duurzame manier hun woon-werk kilometers en 
hun zakelijke ritten afleggen. Fietsen, lopen, met het open-
baar vervoer reizen, elektrisch rijden (van e-bike tot auto), 
het valt allemaal onder duurzaam reizen. Het gaat immers 
om het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Duurzaam afgelegde kilometers worden geregistreerd en 
beloond met Mobimiles punten. Die kunnen worden inge-
wisseld voor artikelen uit de webshop van Mobimiles. Deze 
artikelen worden dan ook nog eens thuis of op het werk 
bezorgd door een duurzaam opererende pakketbezorger, 
meestal een fietskoerier.
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Het is een beloningsprogramma of spaarsysteem voor duurzame mobiliteit. Grotere bedrijven en 
instellingen nemen vaak deel aan een regionaal programma op dit gebied of ontwikkelen zelf zo’n 
programma. De deelnemers leggen hun duurzame ritten vast, veelal met een app, delen die ritten 
met Mobimiles. Mobimiles draagt dan zorg voor de beloning van de geregistreerde duurzame ritten 
van de deelnemers aan die programma’s. Met duurzame artikelen uit de Mobimiles webshop. Doel 
is om deelnemers te inspireren tot duurzaam reisgedrag en ze daaraan te binden. 

Mobimiles kan een opdrachtgever ontzorgen. Met frontoffice en backoffice activiteiten, 
zoals werving deelnemers, werving regionale partners/leveranciers, administratie, verzending, 
communicatie en rapportages.

Welk dienst levert Mobimiles? 
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Voor wie zijn de diensten bedoeld? 

Beloning van duurzame ritten

Mobimiles is bedoeld voor regionale mobiliteitsprogramma’s, 
de deelnemende grotere bedrijven, instellingen en een grotere 
groep MKB-bedrijven (veelal verenigd in een bedrijventerrein-
vereniging of ondersteund door parkmanagement).
In zo’n programma registreert veelal een app de reisbewegin-
gen, ondersteund door communicatie, uitdagingen en onder-
linge wedstrijdjes. 
Mobimiles versterkt de participatie in de programma’s door 
deelnemers te inspireren om mee te gaan doen 
door hen te laten sparen voor aantrekkelijke duurzame 
cadeauartikelen en hen te binden aan het programma, zodat 
duurzaam reizen steeds vaker en steeds meer de standaard 
wordt bij de medewerkers van bedrijven en instellingen. 

De deelnemers kunnen op meerdere manieren duurzaam reizen. Als de rit wordt geregistreerd en ge-
deeld dan is de volgende beloningsopbouw van toepassing bij Mobimiles:

 Fietsen, lopen 1 punt  (Mobimile)  per kilometer
 Reizen per OV 0,5 punt   per kilometer
 Elektrische auto 0,5 punt   per kilometer
 Thuiswerken 15 punten   per thuiswerkdag

In de webshop staan meer dan 200 artikelen en diensten. Aanbod van artikelen start met artikelen vanaf 
180 Mobimiles tot meer dan 7.500 Mobimiles. Keuze te over en het aanbod wordt periodiek aangevuld 
en geactualiseerd.

Afbeelding: Litta fietslampjes met zonnecellen

    in de webshop: 1031 mobimiles 

Mobimiles  |  Botterstraat 47 G.O.C. 053  |  1271 XL  Huizen   |  www.mobimiles.nl



Reis duurzaam

Om reisgedrag te veranderen zijn stevige prikkels nodig. In de meeste mobiliteitsprogramma’s 
ontbreekt de beloningsprikkel echter of is te karig opgezet. Mobimiles voorziet in die leemte. Het 
verleidt deelnemers om mee te doen en te blijven meedoen, door het gewenste bedrag te blijven 
belonen. Deelnemers sparen voor duurzame cadeaus als ze duurzaam zakelijke kilometers afleggen 
of thuiswerken. Daardoor ondersteunt en versterkt Mobimiles de gedragsverandering van deelne-
mers naar duurzaam reizen, zowel in het woon-werkverkeer als voor de zakelijke ritten. 

Bovendien levert Mobimiles periodiek rapportages aan, zodat voor opdrachtgevers van meet af aan 
helder is wat de opbrengsten en resultaten zijn van het inzetten van het beloningsprogramma.

Mobimiles zorgt ervoor dat de milieuvriendelijke reisinspanningen van de deelnemers in de web-
shop kunnen worden omgezet tot bestellingen van duurzame artikelen, variërend van oplaadbare 
fietslampjes via zonnecellen tot en met laptoptassen van leerrestanten en hergebruikt materiaal. 
Via bio-bidons tot en met duurzaam geproduceerde fietskleding. 

Dit assortiment wordt desgewenst aangevuld met: 
 Producten, diensten, uitjes en evenementen van lokale en regionale aanbieders, 
 Artikelen die te maken hebben met vitaliteit, fitheid en lifestyle 
 Fiets gerelateerde producten, dan wel diensten en artikelen 
 die directe relatie hebben met duurzaam reizen 
 Bedrijfsincentives die het bedrijf op basis van de duurzaamheids- en vitaliteitsdoelen 
 door medewerkers wil laten verdienen. 

 Deze producten en diensten staan in de webshop vermeld en beschreven. Het aanbod is een mix 
van artikelen die met Mobimiles te bestellen zijn.

Welk probleem lost Mobimiles precies op? 
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 Het eerste en enige duurzame spaarsysteem voor mobiliteitsprogramma’s in Nederland 
 Een concept met grote communicatie- en merkwaarde:
 makkelijk te onthouden, snel te begrijpenc en goed door te vertellen binnen het bedrijf 
 Een krachtige en inspirerende activator voor gedragsverandering, 
 gebaseerd op de gedragsbeïnvloeding principes van Cialdini en de nudge beloningstheorie
 Aanpasbaar voor en door elke werkgever en inpasbaar in elk mobiliteitsprogramma 
 Een uniek assortiment van duurzame, recyclebare en gerecyclede artikelen 
 Een assortiment met een unieke lokale binding qua leveranciers en producten 
 Duurzame verzending met lokale fietskoerierbedrijven 
 Veel keuzevrijheid voor deelnemers 
 Volledige ontzorging van werkgevers tegen vaste abonnementsprijs per deelnemer 
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Valutabiljetten (optioneel)

Daarnaast kunnen vouchers of project-valuta worden ingewis-
seld bij lokale of regionale partnerbedrijven (detailhandel, 

horeca, evenementen), zodat daar meer traffic gaat ontstaan 
en betere binding ontstaat met het regionale bedrijfsle-
ven. De valutabiljetten met ‘Augmented Reality’ (AR) zijn 
ontwikkeld en worden al breed ingezet door de voorma-
lig bankbiljetten drukkerij en partnerbedrijf Koninklijke 
Joh. Enschede in Haarlem. 

Wat maakt Mobimiles uniek?

De diensten van Mobimiles
 Mobimiles webshop ontsluiten voor de deelnemers 
 Webshop bestellingen verwerken en afleveren 
 Werving en binding van lokale partners; leveranciers van lokale en regionale 
 duurzame producten en diensten inclusief aanbod verwerken in de Mobimiles shop 
 Werving en binding van deelnemers bij de deelnemende bedrijven 
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De kosten van Mobimiles
Voor het gebruik van de webshop, de volledige afhandeling en bezorging van bestellingen, 
administratie, rapportage en de artikelen uit de webshop, rekent Mobimiles een abonnements-
prijs van € 10,00 excl. BTW per deelnemer per maand.

In het geval er geen ritregistratie wordt bijgehouden, kan Mobimiles een app, inclusief 
app-instructie leveren. De kosten voor deze app zijn € 2,50 excl. BTW per deelnemer per maand.

Het staat u echter vrij om zelf een app keuze te maken. 

Met bedrijven die een eigen incentives willen toevoegen in de Mobimiles shop wordt een 
specifieke prijsafspraak gemaakt. Deze maatwerk optie resulteert in een abonnementsprijs 
per deelnemer tussen € 2,- en € 10,- excl. BTW per maand.

Mobimiles kan voor de werving deelnemers en regionale partners voor levering van regionale 
duurzame producten verzorgen. Daarvoor worden aanvullende financiële afspraken gemaakt. 
De inzet van accountmanagement wordt op uurbasis geoffreerd.

In begin 2022 presenteert Mobimiles een tweede webshopvariant, gebaseerd op abonnementsprijs voor de werkgever en 

aanschaf artikelen door de deelnemer.

Mobimiles biedt een pilot-optie aan. De pilot ziet er als volgt uit:

Opbouw pilot:
1 maand voorbereiding, werving, info en app-installatie
4 maanden reizen; inclusief communicatie naar deelnemers
Aantal deelnemers: 30 maximaal
Tussentijdse rapportage na 2 maanden
Eindrapportage na 4 maanden, inclusief evaluatie op gestelde doelen
Maand 6: bespreken rapportage en go/no go besluit

Prijs:  € 2.500,- inclusief artikelen; inclusief app; excl. BTW
Is er al een app bij het bedrijf in gebruik, dan kunnen de kosten voor de pilot lager uitvallen. 

Voorwaarde is wel dat de app bruikbare en bewerkbare ritgegevens van de deelnemers aan Mobimiles 

kan leveren, zodat de puntenadministratie en levering vanuit de webshop kan worden gerealiseerd.

info@mobimiles.nl
085 - 0653 705

Accountmanagement:
Teus van Grootveld
085 - 0653 703 of
06- 55 88 06 51 
vangrootveld@mobimiles.nl

Mobimiles 
Botterstraat 47 G.O.C. 053
1271 XL  Huizen

Eerst proefdraaien?Contactgegevens:
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