ON-SITE FLEET
MANAGEMENT
Onze economie trekt weer aan. We merken het overal om ons heen.
De werkgelegenheid neemt toe, snelwegen raken weer voller, vacatures
worden minder makkelijk ingevuld en bedrijven specialiseren zich op
hun toegevoegde waarde. Een goed moment om eens kritisch naar uw
mobiliteitsbeleid te kijken. Heeft u alles onder controle of kampt u weleens
met onderbezetting? Of mist u weleens specifieke kennis? Mogelijk heeft u
behoefte aan ondersteuning bij de operationele werkzaamheden of bent
u op zoek naar iemand die het wagenparkbeheer tijdelijk overneemt.
On-site Fleet Management biedt uitkomst door u op tijdelijke basis te
voorzien van deskundig personeel. Zo buigt u uw achterstand om naar een
voorsprong en kunt u kwaliteit blijven garanderen.

Een helpende hand op drie niveaus
Het is niet altijd even makkelijk om personeel te vinden dat direct productief is voor uw
organisatie. Zeker niet als er om specialistische kennis wordt gevraagd. Een uitdaging voor u,
zeker als een werknemer ziek wordt, met verlof gaat of wanneer er een onverwachte piek in
werkzaamheden is. On-site Fleet Management voorziet u direct van personeel met expertise
op het gebied van mobiliteit. Naast de ‘extra handjes’, kunnen onze specialisten u helpen
om uw wagenpark effectiever te beheren of om uw beleid te moderniseren. Overweegt u
uw fleet management volledig uit te besteden? Ook dan is On-site Fleet Management
een prima tijdelijk alternatief. Om u zo goed mogelijk in uw vraag te voorzien, bieden wij
onze diensten aan op drie niveaus: de Operator, de Specialist en de Project Manager.

1. Operator

De voordelen van On-site Fleet
Management
U profiteert van de branchekennis, de ervaring en de

Indien u wegens omstandigheden een achterstand heeft

a

opgelopen bij het beheren van uw wagenpark, kunt u de

	frisse blik van ons personeel. Zij dragen hun expertise

hulp inschakelen van een Operator. Deze is direct inzetbaar

over aan uw vaste werknemers, zodat zij hier ook in de

en heeft de specifieke kennis in huis om u te assisteren bij

toekomst profijt van hebben.
On-site Fleet Management is flexibel en daardoor kosten-

de uitvoering van alle operationele werkzaamheden. Een
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Operator helpt u bijvoorbeeld met het bijwerken van de

	efficiënt. Ons personeel is direct inzetbaar en u kunt de

administratie, het nakomen van alle fiscale verplichtingen,

samenwerking beëindigen zodra uw personele problemen

het garanderen van de medewerkerstevredenheid en

zijn verholpen of een project succesvol is afgerond.

de communicatie tussen de leasemaatschappij, de
organisatie en de werknemer.

a

De diensten worden precies op uw vraag afgesteld. Op

	basis van uw specifieke situatie en doelstellingen kijken
we welk niveau bij u past.
a

Onze experts zijn multi-inzetbaar. We hebben de kennis

	in huis om u te helpen met onder meer financiële en
administratieve processen, contractmanagement, lever-

2. Specialist

anciersmanagement, de berijdersdesk, factuurcontrole

Heeft u dringend behoefte aan een tijdelijke en waardige

en het vernieuwen van het mobiliteitsbeleid.

vervanger voor uw wagenparkbeheerder, bijvoorbeeld
vanwege verlof, ziekte of ontslag? Een Specialist heeft
de expertise in huis om ‘de zaak draaiende te houden’
en kijkt daarnaast met een frisse blik naar uw huidige
processen, zodat u tot nieuwe inzichten kunt komen
om uw beleid te optimaliseren. Naast de operationele
werkzaamheden bekijkt de Specialist uw processen vanuit
een overkoepelend perspectief. Hij of zij analyseert uw
huidige situatie en signaleert mogelijkheden om slimmer,
sneller of goedkoper te werken.

a

U kunt onze diensten op locatie of op afstand afnemen.

	Zo worden uw huidige processen niet verstoord en kunt u
zich blijven concentreren op uw kernactiviteiten.

Future-proof mobility met Fleet
Support
Fleet Support is de onafhankelijk specialist en marktleider op
het gebied van wagenparkbeheer. We helpen onze klanten met
concrete wagenparkoplossingen en complexe vraagstukken
op het gebied van mobiliteit. Samen met u dragen we
zorg voor een effectief, fiscaal correct en kostenefficiënt

3. Projectmanager
De aantrekkende economie, nieuwe (milieu-)wetgevingen
en de groeiende vraag naar een flexibelere manier van
zakelijk reizen zorgen ervoor dat organisaties genoodzaakt
zijn om hun wagenparkbeleid aan te passen. Indien u uw
mobiliteitsprocessen wilt verbeteren of moderniseren, maar
twijfelt of u in staat bent om dit zelfstandig te realiseren, kan
een Projectmanager van waarde zijn. De Projectmanager
maakt een grondige analyse van uw huidige situatie en
kijkt samen met u welke maatregelen er genomen moeten
worden om het beleid te optimaliseren of moderniseren.
Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan de
Projectmanager u bijvoorbeeld helpen met het reduceren
van de CO2-uitstoot, bij het selecteren van een nieuwe

leasemaatschappij of bij de implementatie van een nieuw
mobiliteitsbeleid.

wagenparkbeleid. Onze aanpak is toekomstgericht, zodat u
klaar bent voor de mobiliteitsvraagstukken van morgen.

Benieuwd wat Fleet Support voor u kan
betekenen? We horen graag van u!
Fleet Support
W www.fleetsupport.com
E info@fleetsupport.com
T 026-3537600

