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WIJ KENNEN DE UITDAGINGEN VAN 
MOBILITEIT 

Amega Groep is gespecialiseerd in automobiliteit, volgt de ontwikkelingen 

in de markt en besteedt veel aandacht aan de waardevolle relaties met 

haar klanten. Om actueel en passend advies aan onze klanten te geven 

hebben we sinds jaren een uitgewerkte visie op duurzaam ondernemen. 

De uitdagende milieudoelen uit deze visie passen we toe op onze eigen 

organisatie, omdat we vinden dat we hierin een voorbeeldrol moeten 

vervullen. De ontwikkelingen in onze sector volgen elkaar razendsnel op, 

daarom achten we het tijd voor een vernieuwde visie op mobiliteit. Het 

uitgangspunt is: ‘Hoe kunnen wij als Amega de lokale samenleving 

ondersteunen in de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit?’ 
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De uitdagingen van mobiliteit: een goede inzet op uw 
mobiliteitsbehoefte 

Duurzame en slimme mobiliteit wordt steeds belangrijker in Nederland. 

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs getekend en in 2018 

committeerde  de Nederlandse regering zich aan een nationaal 

klimaatakkoord. Het doel is de broeikasgassen in 2030 voor bijna de helft 

terug te dringen (49% t.o.v. 1990). De ‘klimaattafel mobiliteit’ zet hiervoor 

vooral in op elektrisch vervoer en het verbeteren van de verkeerstromen. 

Biobrandstoffen zoals Groengas worden genoemd als transitieoplossing 

op weg naar groene waterstoftoepassingen. 

Amega wil en kan hieraan een bijdrage leveren en zet in op slimme en 

duurzame mobiliteit die verder gaat dan puur de automobiliteit.  Bij de 

start van onze strategie in 2012 hebben we ingezet op slimme duurzame 

mobiliteit, vanuit ons productportfolio en vanuit milieuperspectief, 

waarbij we altijd het economische en sociale belang van onze klanten mee 

laten wegen. Om de markt te veranderen in de richting nieuwe vormen 

van mobiliteit dien je oog te hebben voor prijs, gemak, acceptatie, 

infrastructuur en actieradius. De afgelopen jaren is er daarom ingezet op 

verlaging van de CO2 footprint van ons verkocht wagenpark, het nieuwe 

rijden en het bieden van advies op maat richting alternatieve brandstoffen 

zoals groene stroom en Groengas. 

Amega groep zet vanuit een visie op ‘ketenmobiliteit’ in op slimme en 

duurzame mobiliteit. De mix van deze slimme en duurzame producten 

wordt de komende jaren binnen ons 

productportfolio steeds verder 

uitgebreid. De komst van verschillende 

elektrische automodellen met een 

goede actieradius en scherpe 

prijsstelling, maakt deze alternatieve 

aandrijftechnologie bereikbaar voor 

een grotere doelgroep, die daardoor 

gemakkelijker de overstap kunnen gaan 

maken. Daarnaast bevinden we ons als 

organisatie in stedelijk gebied en 
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vinden we het onze verantwoordelijkheid om voor de bereikbaarheid van 

onze regio ook actief in te zetten op fiets, openbaar vervoer en het delen 

van voertuigen, zowel in ons advies aan klanten als voor onze eigen 

medewerkers. 

Tot slot hebben we een actief beleid op duurzaam ondernemen in onze 

werkplaatsen, om ook daar het onderhoud en herstel aan de auto’s van 

onze klanten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. We passen de erkende 

energiemaatregelen actief toe en recyclen ons afval optimaal om zo onze 

impact op het milieu verder te verlagen. 

Missie slimme en duurzame mobiliteit Amega Groep: 

“Het bieden van slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen voor onze 

klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu en het 

verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio.” 

 

Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2 uitstoot van de 

nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is.  

 

* Cijfers nieuw verkocht wagenpark van 1990 niet beschikbaar, cijfers gemiddeld verkocht 

nieuw wagenpark Nederland gebruikt  van 2007 (Mobiliteit in cijfers 2014-2015, Stichting 

BOVAG – RAI Mobiliteit) 

[kader nog in te vullen] Amega Groep en slimme, duurzame  mobiliteit 

voor hun medewerkers.  
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 Stuk over mobiliteit en medewerkers in relatie tot stedelijk gebied en 

bereikbarheid, maar ook parkeerdruk en gezondheid.  

 Ambassadeur Samen Bereikbaar 

 Resultaten en plan van aanpak 

 

Welke winst is voor u haalbaar? 

Amega biedt u mobiliteit wanneer u daar behoefte aan heeft. Dat betekent 

dat we maatwerk leveren en de behoefte van u als klant uitgebreid in 

kaart brengen om, na een gedegen analyse, tot een goed advies te komen. 

Succesvol zijn in het realiseren van de milieudoelstellingen gaat hand in 

hand met het oog hebben voor de TCO (total Cost of Ownership) van een 

voertuig en het gebruiksprofiel van u als klant. 

Aan de hand van een analyse maken we inzichtelijk wat het 

gebruiksprofiel is, welk gemak de klant wenst en welke 

mobiliteitsoplossingen we daaraan koppelen. Voor Fleetklanten adviseren 

we ook in het optimaliseren van uw mobiliteitsbeleid om de 

gedragsverandering bij medewerkers te optimaliseren.  

Onze belofte als u 100% elektrisch op groene stroom gaat rijden [wat 

doen jullie al en wat is haalbaar en realistisch] 

 Wanneer u zonder stroom staat, garanderen we een ophaal service 

 Wanneer u op vakantie gaat stellen we een vakantieauto ter 

beschikking 

 Xxx 

 xxx 

 

< verder uitwerken na akkoord met ‘knoppen’: toekomstige innovatie | 

quick-scan elektrisch rijden | quick-scan Groengas | quick-scan waterstof | 

> 

 


