
 
 

 

PERSONTMOETING DONDERDAG 5 MAART 2020  

MOBILITEITSBELEID I-MENS  

 

I-MENS NEEMT 1 200 DIENSTAUTO’S IN GEBRUIK, EN KIEST DAARBIJ RESOLUUT VOOR HYBRIDE 

ZEEBRUGGE | Deze week wordt i-mens gelanceerd. De nieuwe zorgorganisatie voor Vlaanderen en Brussel telt 12 

000 medewerkers. Ze is de compleetste in de hele thuiszorg. En de meest vernieuwende. Ook op het gebied van 

mobiliteit, met onder meer actieve promotie van fietsen en autodelen tijdens en buiten de diensturen. Met 800 

hybride van de in totaal 1 200 nieuwe auto’s, aangeleverd door mobiliteitspartners Alphabet en Toyota, heeft i-mens 

ook een van de grootste milieuvriendelijke bedrijfsvloten van Europa. De eerste 325 dienstauto’s worden vandaag 

door de zorgmedewerkers in gebruik genomen. 

I-MENS KIEST RESOLUUT VOOR MILIEUVRIENDELIJKE HYBRIDE WAGENS VOOR HAAR DIENSTWAGENS 

Duurzame mobiliteit staat centraal bij i-mens - de samenwerking tussen de vzw’s Solidariteit voor het Gezin, 

Thuishulp en hun partners in thuisverpleging. “In anderhalve maand tijd worden maar liefst 1 200 nieuwe 

dienstwagens voor de thuiszorg, waarvan ruim 800 milieuvriendelijke, hybride wagens in gebruik genomen – en 

worden evenveel auto’s ingeleverd”, zeggen de transitie CEO’s Karin Van Mossevelde en Erwin Devriendt. “Zowaar 

een van de grootste vloten hybride dienstwagens in Europa.” Die nieuwe auto’s zijn er voor de verpleegkundigen 

die zich dagelijks van klant naar klant begeven. En voor hun leidinggevenden die vaak de baan op zijn om klanten 

te bezoeken. i-mens kiest bewust voor hybride dienstwagens die deels elektrisch rijden en dus beter voor het 

leefmilieu zijn. Alle nieuwe auto’s dragen uiteraard het logo van i-mens. Zo is de zorgorganisatie vanaf haar 

lancering onmiddellijk herkenbaar in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel. Door de oprichting van i-mens 

daalt overigens het aantal gereden kilometers per medewerker. Met meer klanten en meer medewerkers op een 

kleinere oppervlakte vermindert immers de afstand tussen de klanten. De ingebruikname van de 1 200 

dienstwagens gebeurt samen met mobiliteitsprovider Alphabet, specialist in nieuwe mobiliteit. De dienstauto’s 

worden geleverd door Toyota, wereldmarktleider inzake hybride wagens. 

“We zijn trots dat Toyota nogmaals als partner werd gekozen door i-mens voor de vernieuwing en vergroening 

van zijn bedrijfswagenpark. De zorgverleners van i-mens kunnen dankzij onze hybride modellen rekenen op een 

betrouwbare, duurzame en kwaliteitsvolle mobiliteitsoplossing voor hun verplaatsingen. Hybride technologie is 

niet weg te denken in de huidige context van energietransitie en is bijgevolg de meest logische keuze op 

ecologisch en economisch vlak”, geeft Michael Roosen, CEO, Toyota & Lexus BeLux mee. 

“Mobiliteit is sterk aan het veranderen: enerzijds is de auto niet langer meer voor iedereen de oplossing bij uitstek. 

Anderzijds helpen we onze klanten bij het invoeren van een groenere vloot. We realiseren dit door een breed 

gamma aan oplossingen aan te bieden, zoals wagens, fietsen, deelwagens en oplossingen voor het 

mobiliteitsbudget. Het soms complexe keuzetraject wensen wij zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo helpen en 

begeleiden wij onze klanten, zoals i-mens, bij het maken van keuzes voor een groenere vloot”, zegt Marc 

Vandenbergh, Director Sales & Marketing van Alphabet Belgium.  

Alle medewerkers kunnen via i-mens onder interessante voorwaarden ook privé een auto leasen. Ze hebben 

daarbij de keuze uit 5 milieuvriendelijke Toyota’s. Het gaat opnieuw om hybride voertuigen, die een elektrische en 

benzinemotor combineren. Auto’s met een benzinemotor met een lage CO2-uitstoot komen eveneens in 

aanmerking. Ook hier werkt i-mens samen met Alphabet en Toyota. En wie een wagen wil kopen, krijgt als 

medewerker van i-mens een forse korting in elke erkende garage van het Japanse automerk. Die korting varieert 

volgens het model. 

DEELAUTO’S VOOR BUURT 

In alle afdelingen van i-mens staan elektrische deelwagens ter beschikking voor dienstverplaatsingen van de 

medewerkers. Tussen 7 en 18 uur worden die auto’s uitsluitend voor eigen dienstverplaatsingen gebruikt. Na de 

kantooruren kunnen Cambio-leden (buurtbewoners) de auto’s voor privégebruik boeken. Dat geldt ook voor alle  



 
 

medewerkers van i-mens, want die zijn via de werkgever gratis lid van Cambio. Partners daarbij zijn behalve 

autodeelbedrijf Cambio ook specialist laadinfrastructuur Blue Corner en Autodelen.net. 

*** 

Over i-mens 

i-mens is een nieuwe zorgorganisatie. We zijn er voor iedereen, in elke fase van het leven. We geloven in de kracht 

van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden. Daarom brengen we alle zorg aan huis 

zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. En ook al zijn we 

nieuw, we hebben de ervaring van 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in meer dan tien organisaties. 

Samen omringen zij jou voortaan met de beste zorg. 

Over Toyota 

Toyota is één van de grootste autofabrikanten ter wereld met merken als Toyota en Lexus. Toyota wil de CO²-

uistoot van de verkochte auto’s verminderen met 90% tegen 2050 ten opzichte van 2010 en is marktleider in 

hybride wagens. In 1997 introduceerde Toyota de eerste hybride wagen voor verkoop op grote schaal, de Prius. 

Vandaag biedt Toyota een volledig gamma hybride wagens aan, vanaf de Yaris over de C-HR en de Corolla tot de 

RAV4 & Camry. In België zijn meer dan 65% van alle verkochte wagens bij Toyota hybrides. In 2015 bracht Toyota 

de Mirai op de markt, een wagen op waterstof. 

Over Alphabet 

Alphabet werd in 1997 opgericht als een divisie van BMW Group gespecialiseerd in internationaal wagenparkbeheer 

en operationele leasing. Vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot één van de marktleiders in zakelijke mobiliteit met 

een uitgebreide waaier aan mobiliteitsdiensten, waaronder multi-mobiliteit maar ook advies en financiering.  

Alphabet reikt mobiliteitsoplossingen aan van 1 minuut tot 5 jaar die aangepast zijn aan de individuele noden van 

de eindgebruiker om zich efficiënt, zorgeloos en flexibel van A naar B te kunnen verplaatsen. Hierbij zet het bedrijf 

in op alle mogelijke mobiliteitsoplossingen die voor handen zijn, zoals het openbaar vervoer, lange en korte termijn 

leasing, deelwagens, steps, fiets, … en past deze in het mobiliteitsbudget van de gebruiker in.  

Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.      

*** 
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