Mobility Pass,
de mobiliteitsoplossing
van Sodexo

SODEXO

Wat is Mobility Pass?
Met Mobility Pass zet je voluit in op duurzame mobiliteit. Beheer
de mobiliteitsuitgaven van je werknemers in één gecentraliseerd
platform.
Kies makkelijk uit verschillende duurzame transportmiddelen.
100% digitaal, verrassend eenvoudig in gebruik.
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Werkgevers vergoeden vandaag vaak één vervoersmiddel voor
werkverplaatsingen. Resultaat: maar liefst 98% van die verplaatsingen
gebeurt met hetzelfde vervoersmiddel. Die visie is echter gedateerd.
Het mobiliteitslandschap én de verwachtingen van je medewerkers zijn
ingrijpend veranderd. Is jouw mobiliteitsaanbod vandaag nog aangepast
aan:

Groene infrastructuur
Milieuvriendelijke vervoersmiddelen worden steeds belangrijker.
Duurzame infrastructuur is aan een opmars bezig.

Nieuwe mobiliteitsvoorkeuren
Werknemers willen zich op een duurzame manier verplaatsen, op
maat van hun leven. Milieuvriendelijke mobiliteit – zoals openbaar
vervoer of deelsteps - wordt steeds belangrijker.

Telewerk
Telewerken is niet meer weg te denken uit ons leven. Waarom zou
je dan als werkgever nog betalen voor verplaatsingskosten op de
momenten dat je werknemers thuiswerken?
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Je werknemers verwachten een multimodaal
mobiliteitsbeleid binnen je bedrijf.
Met Mobility Pass wordt dat makkelijk mogelijk.
Eén gecentraliseerd en compleet beheerplatform.
100% digitaal. En helemaal op maat van de
mobiliteitsbehoeften van je medewerkers.
Sodexo biedt Mobility Pass aan in samenwerking
met Skipr, expert in digitale en duurzame
mobiliteitsoplossingen.
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Wat houdt Mobility Pass
precies in?
Mobility Pass is er in verschillende formules:

01 Als bijdrage aan het
woon-werkverkeer
02 Als vergoeding voor
professionele verplaatsingen
03 In de vorm van
een mobiliteitsbudget
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01

Als bijdrage aan het
woon-werkverkeer:

* Heeft je werknemer geen bedrijfswagen?
Bied dan Mobility Pass aan als bijdrage aan het woonwerkverkeer. Je medewerkers krijgen een bedrag dat ze zelf
beheren met hun mobiliteitskaart en app. Op maandag met de tram
en woensdag met de elektrische step? Met de fiets naar het werk en
een kilometervergoeding krijgen? Het kan allemaal!
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Als vergoeding voor
professionele verplaatsingen:

* Heeft je werknemer geen bedrijfswagen?
Bied dan Mobility Pass aan als vergoeding voor professionele
verplaatsingen, in binnen- én buitenland.
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03

In de vorm van een
mobiliteitsbudget:

* Heeft je werknemer wel een bedrijfswagen?
Bied dan Mobility Pass aan in de vorm van een mobiliteitsbudget.
Medewerkers ruilen hun huidige bedrijfswagen in voor een
duurzamere oplossing. En besteden hun mobiliteitsbudget op het
ritme van hun leven, in de volgende 3 pijlers:
Dat mobiliteitsbudget kan worden besteed in de volgende 3 pijlers:
Een milieuvriendelijke
wagen

Je medewerkers
spenderen hun
mobiliteitsbudget
(gedeeltelijk) aan
de leasing van een
duurzame wagen.

Duurzame
vervoersmiddelen en
huisvestingskosten

Je medewerkers besteden
hun budget aan:
- openbaar vervoer
- deel- of huurdiensten
van vervoersmiddelen
- de huur of hypotheek
van hun woning*.

Contant geld aan een
fiscaal voordelig tarief

Is er nog budget over aan
het einde van het jaar?
Dan wordt dat uitbetaald
aan een belastingtarief
van 38,07%.

*Op voorwaarde dat de werknemer binnen een straal van 10 km woont van het kantoor, of het
merendeel van de tijd thuis werkt.
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De voordelen van Mobility Pass
voor jou en je medewerkers
Voordelen voor jou

Voordelen voor
je medewerkers

1. Gecentraliseerd beheer

3. 100% flexibel

Geen administratieve
rompslomp meer! Via
Mobility Pass beheer je
de mobiliteitsuitgaven van
je medewerkers via een
gecentraliseerd digitaal
platform.

Je medewerkers kiezen zelf
met welk vervoersmiddel
ze zich willen verplaatsen.
In het geval van een
mobiliteitsbudget kiezen ze
ook in welke pijler ze hun
Mobility Pass willen besteden.

2. Duurzamer
mobiliteitsbeleid

4. Makkelijk raadpleegbaar

Doe mee met minder CO2.
Kies voor een duurzamer
mobiliteitsbeleid, met
Mobility Pass.

Je medewerkers beheren hun
budget en uitgaven snel én
makkelijk via het dashboard en
de mobiele app.
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DASHBOARD
Als werkgever

Rollen toewijzen
aan gebruikers, bv.
beheerder of lezer
De mobiliteitsdiensten
bepalen waar je
werknemers toegang
toe hebben
Het budget van je
medewerkers beheren
en hun uitgaven
opvolgen

Als werknemer

APPLICATIE

KAART

Als werknemer

Als werknemer

Saldo raadplegen

Route plannen

Abonnementen
beheren

Tickets kopen

Fietsvergoeding
aanvragen
Terugbetaling
aanvragen
Transactiegeschiedenis
bekijken
FAQ

Transportmiddelen in je
buurt bekijken
Saldo raadplegen
Transactiegeschiedenis
bekijken
Terugbetaling
aanvragen

Betalen voor de
verschillende
mobiliteitsdiensten,
online of fysiek
Uitgaven consulteren
Toegang tot meer dan
1500 handelaars
Beveiligd met een
pincode
Kaart blokkeren bij
diefstal of verlies

Technische
ondersteuning
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Ruim aanvaardingsnetwerk
Met de app

NMBS

MIVB

De Lijn
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Met de kaart

Dott

Velo A

Eurostar

RATP

Uber

BlaBlaCar

EuropCar

Felyx

Villo

Cambio

Lime

Taxi’s

TEC

Heetch

En nog vele anderen...
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Jouw Sodexo-raadgevers
staan tot je dienst:
+32 (0)2 547 55 05

mobilitypass.be@sodexo.com

www.sodexo4you.be
www.sodexo.be

