
Heb je interesse in de mogelijkheden die Alphabet biedt? Neem direct contact met ons op 
via het contactformulier of telefoonnummer 076 579 3200. 

Mobiliteit van 1 minuut tot 5 jaar

Mobiliteit is vrijheid!

Altijd zijn we op weg naar de wereld van morgen. Wat vandaag de norm is, is al snel weer 
achterhaald. Meer dan ooit zal een onderneming de inzet van mensen en middelen moeten 
kunnen plooien naar snel wisselende omstandigheden. Zo is het ook met mobiliteit.

Flexibilisering van arbeid en individualisering 
leiden tot een veranderende mobiliteitsbehoefte 
van de moderne en steeds kritisch wordende 
(zakelijke) consument. Als mobiliteitsprovider 
beschouwt Alphabet mobiliteit als synoniem 
voor vrijheid. Vrijheid om jezelf zorgeloos van 
A naar B te bewegen. Of dat nu in 1 minuut of 
60 maanden gebeurt. We begrijpen als geen 
ander wat nodig is om je tegen de beste en 
heldere voorwaarden onderweg te houden. 

We nemen je financiële risico's uit handen en 
onderscheiden ons door je optimaal te 
ontzorgen. Dat begint met goed te luisteren, 
door proactief mee te denken en door het 
bieden van een heldere, flexibele en duurzame 
oplossing voor iedere kilometer. Voor nu en in de 
toekomst. Ook dat is vrijheid.

Jouw uitdaging is om je mobiliteitsbeleid in lijn met deze ontwikkelingen
aan te passen, rekening houdend met uw doelstellingen op het gebied
van flexibele mobiliteit, medewerkerstevredenheid, duurzaamheid,
innovatie en/of winstgevende groei.

Om de overgang naar de toekomst voor jou zo soepel mogelijk te maken
adviseren wij je persoonlijk hoe je jouw mobiliteit nu en de komende 
jaren het beste kunt inzetten. Samen zorgen wij ervoor dat je tegemoet 
komt aan de flexibele mobiliteitsbehoefte van jouw medewerkers, de 
CO2-uitstoot verlaagd en kosten op jouw wagenpark bespaard.

Wij zijn klaar 
voor de toekomst. 

Jij ook?

Het is voor bedrijven steeds belangrijker om mee te gaan in de behoefte aan flexibele 
mobiliteit. Zowel bekeken vanuit de veranderende wereld van mobiliteit als vanuit de 
behoefte van uw medewerkers. De babyboomgeneratie verdwijnt op korte termijn uit de 
arbeidsmarkt en de nieuwe Generatie Z staat klaar om deze over te nemen. Daarnaast 
veranderen door de snel evoluerende technologie en digitalisering de gevraagde kennis 
en vaardigheden bijna voortdurend. Een 'war for talent' is onvermijdelijk en het wordt 
voor jou de uitdaging om de beste medewerkers binnen te halen en te houden. 

Voor alle verschillende type werknemers bieden wij diverse producten en 
diensten op maat, van een innovatief deelautoconcept (mogelijk volledig 
elektrisch) tot een Private Lease collectief arrangement. En van mobiliteits-
kaarten tot zelfs een volledig geïntegreerd mobiliteitsbudget. Met deze 
mobiliteitsoplossingen van 1 minuut tot 5 jaar zijn jouw medewerkers altijd 
verzekerd van flexibele mobiliteit om zorgeloos op bestemming te komen. 
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Groeiende behoefte aan flexibele mobiliteitsoplossingen

Mobiliteit van 1 minuut tot 5 jaar

Flexibiliteit

T H E M A

Technologische doorbraken als big data, geavanceerde robottechnologie, internet 
of things en kunstmatige intelligentie gaan de komende vijf tot tien jaar substantiële 
impact op mobiliteit hebben. Digitale ondernemingen gaan een steeds dominantere 
rol innemen ten opzichte van de traditionele spelers binnen het mobiliteitsveld. Toch 
geldt voor zowel de traditionele als de digitale ondernemingen dat zij niet zonder 
elkaar succesvol kunnen zijn. Deze samenwerking zou tot uiting kunnen komen in 
‘Mobility as a Service’ (MaaS) oplossingen.

Nieuwe technologieën en betere data-integratie maakt het straks mogelijk 
om met een alternatieve manier van reizen net zo zorgeloos van A naar B te 
reizen als met de eigen auto. Denk hierbij aan deelauto's, huurauto’s, taxi’s, 

trein, tram, metro en bus. De bevolking in de stad neemt toe en de ruimte op 
de weg kan niet meegroeien. Als we op dezelfde manier blijven reizen loopt 

het mobiliteitssysteem volkomen vast. Met MaaS ontstaat er een flexibel, 
effectief en efficiënt alternatief voor reizen met de eigen auto. 

6
Duurzame mobiliteit van 

morgen is flexibel, intelligent 
en vooral verbonden

Mobility as a Service

Connectiviteit

T H E M A

Zelfrijdende voertuigen gaan de manier waarop mensen wereldwijd leven en
werken binnen nu en tien jaar ingrijpend veranderen. Binnen nu en vijf jaar zal het
merendeel van de auto’s met vergaande autonome functies al volledig zelf
kunnen rijden op de snelweg. Uit onderzoek blijkt dat Nederland wereldwijd het
best voorbereid is op de komst van de zelfrijdende auto. Dit is vooral te danken
aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de
digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van
zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt.
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Ontwikkeling zelfrijdende auto’s gaat razendsnel

Autonoom rijden

T H E M A

92% van de leaseauto’s staat gedurende de dag stil. Naast 
elektrificatie van het wagenpark zullen autodeelconcepten van 
essentieel belang zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te 
behalen. Tevens is carsharing een goede oplossing voor de 
toenemende parkeerproblematiek. De carsharingmarkt groeit 
en daarmee ook het aantal aanbieders en de acceptatie ervan.

4
Delen is het nieuwe bezitten

Is jouw mobiliteitsbeleid
gericht op verduurzaming?

Autodelen

T H E M A

Elektrisch rijden, ofwel eMobility, neemt een steeds belangrijkere positie in 
binnen het totale mobiliteitslandschap. Toch zal de elektrische auto de huidige 
diesel en benzine auto niet volledig vervangen en zullen de verschillende 
technologieën voorlopig naast elkaar blijven bestaan. De kosten voor de 
aanschaf van een elektrische auto zijn momenteel nog te hoog en moeten 
dalen om de overstap aantrekkelijker te maken voor de gebruikers. 

De komende tien jaar zal het duidelijk worden of batterij gevoede elektrische 
auto's of waterstofbrandstofcellen de meest efficiënte, effectieve en 
betaalbare langetermijnoplossingen zullen zijn. BMW Group zet in op beide 
alternatieven. Als je het rationeel bekijkt, is de batterij waarschijnlijk de beste 
oplossing, maar de antwoorden zijn nog niet bekend. 

De focus op elektrisch rijden vanuit duurzaamheid is natuurlijk goed en heel 
begrijpelijk, maar past zo’n elektrische auto daadwerkelijk goed bij iedere 
werknemer? En past elektrificatie van het wagenpark al bij jouw bedrijf? 

Alphabet is procentueel marktleider op het gebied van eMobility binnen de 
gehele Nederlandse leasevloot. Wij willen onze kennis op het gebied van 
eMobility graag met je delen. Daarvoor hebben we uitgebreide analyses en 
tools beschikbaar om samen met jou te bepalen wat er qua elektrificatie op 
de korte en middellange termijn wel en niet goed past bij jouw organisatie 
en jouw verschillende werknemers.
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eMobility versus fossiele brandstoffen

Past elektrisch rijden al 
bij jouw werknemers?

Elektrisch rijden

T H E M A

Het wegverkeer is één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. In gevolg op 
de kabinetsplannen om voor 2030 de CO2-uitstoot met 49% te reduceren, mogen 
nieuwe auto’s vanaf dan geen CO2 meer uitstoten. In lijn met deze ontwikkelingen is 
het essentieel voor bedrijven om het mobiliteitsbeleid duurzaam in te gaan richten. 

Het kabinet ziet de leasesector als accelerator voor inzet van schone en zuinige 
auto’s die voorzien zijn van de nieuwste technologieën. Het kabinet besteedt daarbij 
extra aandacht aan de benodigde infrastructuur voor elektrische auto’s en 
zelfrijdende voertuigen. Deze overheidsontwikkelingen maken het je gemakkelijker 
om de transitie te maken naar een duurzamer mobiliteitsbeleid. 
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Duurzame mobiliteit is essentieel voor het klimaat

Duurzaamheid

T H E M A

We zien dat steden steeds sneller groeien. In 2030 woont 60% van de 
wereldbevolking in steden. De sleutel tot leefbare en aantrekkelijke steden 
ligt in intelligente en naadloze diensten die gemakkelijk te gebruiken zijn 
en welke duurzame vervoersmogelijkheden en mobiliteitsservices 
combineren. Daarnaast zien we de komende jaren een snelle toename van 
milieuzones en emissievrije binnensteden om de luchtkwaliteit in steden te 
verbeteren. Het is noodzakelijk voor bedrijven in een stedelijke omgeving 
om de mobiliteit hier nu op in te gaan richten.
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Slim combineren van mobiliteitsdiensten 

Verstedelijking

T H E M A

Alphabet is opgericht in 1997 als divisie van de BMW Group. 
BMW Group bevindt zich midden in de transformatie van een 
traditionele autofabrikant tot een technologiebedrijf voor premium 
mobiliteit, een volledige mobiliteitsprovider met focus op de klant. 
De digitale transformatie biedt nieuwe mogelijkheden om individuele 
mobiliteit naar een hoger niveau te tillen. Volgens BMW Group betekent 
dit: elektrisch, gedeeld, verbonden en autonoom. Lees snel verder hoe 
dit naadloos aansluit bij de 7 belangrijkste thema's rondom mobiliteit.

BMW Group 
Technologiebedrijf voor 
premium mobiliteit

B A C K G R O U N D

Mobiliteit is synoniem voor vrijheid. Vrijheid om zorgeloos, flexibel en betrouwbaar 
van A naar B te kunnen reizen. Dat is waar jouw medewerkers bij Alphabet op kunnen 
rekenen. Mobiliteit zonder omwegen met oplossingen voor mobiliteit van 1 minuut 
tot 5 jaar. Nu en in de toekomst! 

Toenemende verstedelijking, technologische ontwikkelingen, beperkte natuurlijke 
bronnen, klimaatverandering en de ‘war for talent’ hebben direct invloed op de 
ontwikkeling van mobiliteit. En dit gaat snel! Duurzame en slimme mobiliteit krijgen 
een steeds belangrijkere rol. De mobiliteitsmarkt is zeer dynamisch en daarmee staat 
u voor een uitdagende taak.

Wij geven je graag inzicht in de 7 belangrijkste thema’s die jouw mobiliteitsbeleid 
direct gaan raken. Thema’s waar je op voorbereid moet zijn en waar waar wij als 
leasemaatschappij ons op richten bij de ontwikkeling van nieuwe, slimme en flexibele 
mobiliteitsoplossingen.

7 thema’s 
die mobiliteit 

ingrijpend gaan  
veranderen

Elektrisch, gedeeld, verbonden en autonoom

Ben jij klaar
voor de toekomst?

Inzet van een flexibel autodeelconcept mag daarbij niet 
ontbreken! Als mobiliteitsprovider hebben wij ervoor gekozen 
een eigen autodeelconcept te ontwikkelen welke flexibel en 
volledig elektrisch in te richten is.


