
Grip op je 
Wagenparkkosten
Met de CABMAN BCT als basis

Geen installatie van hardware 

Beter rijgedrag, minder schade

Lagere verzekeringspremies

Minder ROB kosten
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Hello Mobility 
Smart

Een schadepreventie oplossing met 

bespaargarantie voor taxi wagenparken.

Prijzen exclusief BTW

Eenmalig
€ 2.599,00 (of € 225,- p/mnd)
Maandelijks per voertuig
€ 14,99

Dashboard met inzicht in rijgedrag

Inzicht in schade’s, klachten en bekeuringen

Coaching op locatie

Chauffeurs app

1x per maand rapportage

Wij merken dat de kosten van het wagenpark bij 
taxibedrijven fors stijgen. Dit komt onder meer door 
stijgende verzekeringspremies en hoge energiekosten.

Hoe zit dit bij jou?
Hello Mobility helpt taxibedrijven met het terugdringen  

van hoge kosten die samenhangen met het rijgedrag van  

de chauffeurs. 

Dit doen we door rijgedrag inzichtelijk te maken en deze 

data om te zetten in doelgerichte acties. 

Schadepreventie is het resultaat van een:

Een doel Beleid

Een plan Slim gebruik van data

Hello Mobility geeft je inzicht in besparingskansen, een 

coach om deze kansen te verzilveren en de tools om 

verandering in je organisatie te borgen.
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Hoe werkt het?
Van data naar doelgerichte acties 
 

Met Hello Mobility krijg je inzicht in jouw gehele wagenpark 

en zie je wat je eerst niet zag. Via datagedreven coaching en 

procesverbetering helpen we je aan minder schade, lagere 

kosten en een duurzamer rijdend wagenpark. Jouw chauffeurs 

krijgen inzicht en verbetertips via een app.

Hoe komt Hello Mobility aan de data?

Dashboard Coaching App

Taxi voertuig

Data uit BCT

      Data
verrijking

Snelle en veilige aansluiting 

Door onze samenwerking met Cabman kunnen wij rijgedrag 

data van jouw voertuigen tonen in ons dashboard. 

Veilig rijgedrag Schades, klachten  
& bekeuringen

Beleid rondom training 
& bewustwording

Prestaties van teams  
en afdelingen



Intake
De Hello Mobility consultant maakt samen met 

jou een realistisch bespaardoel en koppelt daar 

een plan aan. Samen bepalen jullie het beleid 

om deze doelen te halen en geven wij onze 

commitment af op deze besparing.

API koppeling portaal
We zorgen dat jouw Cabman BCT koppelt met 

ons portaal zodat als de data in het dashboard 

zichtbaar is jij inzich hebt in: rijscores, schade’s, 

klachten, bekeuringen zodat je ziet waar 

bijsturing nodig is. De chauffeurs krijgen via de 

app een terugkoppeling van hun eigen rijgedrag.

Data verrijking
Wij verrijken de data uit jouw voertuigen 

zodat we jou inzicht geven in de gereden 

snelheid/toegestane snelheid, veilig versnellen, 

verkeersinzichtelijk rem- en bochtgedrag en data 

over weer en verkeer.

Je Veilig Rijgedrag Score
Je veilig rijgedrag score wordt bepaald aan de 

hand van diverse parameters. Je ziet ook op 

welke punten je kunt verbeteren om je score te 

verhogen.

Veilig
Rijgedrag
Score

6,8

Geen schade in 1 jaar 9

Geen klachten 10

Geen bekeuringen 6

Verkeersinzichtelijk remmen 7,5

Veilig versnellen 6

Snelheidsoverschrijding 30km zones 4

Snelheidsoverschrijding buiten 30km zones 7,5

Cruise control gebruik 4

Uitrollen  8

Scores
Het dashboard laat exact zien waar je 

kunt verbeteren op het gebied van veilig 

en verkeers-inzichtelijk autorijden. Op 

chauffeurs-niveau levert het dashboard 

een voorspellende waarde. 

Rapportage
De rapportage wordt gebruikt voor de 

coachings gesprekken met de ambitie  

om deze data om te zetten in doel-

gerichte acties. Met als uitkomst dat  

de volgende rapportage een verbetering 

van de parameters laat zien.  

Hello Mobility coaches weten precies 

welke maatregelen succesvol zijn voor 

jouw bedrijf.

Teams
Het Hello Mobility dashboard biedt de 

mogelijkheid om de teamprestaties van 

afdelingen, vestigingen  

of hubs met elkaar te vergelijken. 

Samen veiliger rijden voor een 

gemeenschappelijke beloning versterkt 

de groepsdynamiek om elke dag een  

beetje beter te worden. 

Hello Mobility Coach
Data zonder inzicht is ballast. De Hello 

Mobility coach helpt jou om data om 

te zetten in doelgerichte acties zodat 

schadepreventie een onderdeel wordt 

van je bedrijfsprocessen. De data biedt 

een voorspellende waarde waarmee je 

vroegtijdig afwijkend rijgedrag signaleert 

en de chauffeur kunt helpen de rijstijl  

te verbeteren. 
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Met Hello Mobility bespaar je gegarandeerd op je schadelast, 
CO₂ uitstoot, brandstof en energiekosten en geef je minder 
geld uit aan verzekeringspremies en eigen risico’s.

Hello Mobility app

De chauffeur ontvangt eind van 
de dag een veilig rijgedrag-score 
inclusief verbeterpotentieel. In 
de app worden vervangen door 
in de app kunnen korte video’s 
worden getoond met tips wat de 
chauffeur de volgende keer kan 
verbeteren aan zijn / haar rijstijl 
om de score te verbeteren! Je 
kan de app ook inzetten voor 
interne spaarprogramma’s zodat 
veilig en schadevrij ook beloond 
kan worden. 

Rapportage
Elke maand een management rapportage en om 

de maand bespreekt de Hello Mobility Coach deze 

rapportage persoonlijk met de ondernemer. 

Scores
Je Veilig Rijgedrag-Score verbeteren  

+ E-learning programma’s.

Teams
Samen kom je verder. Als je teams maakt die 

samen een doel hebben ontstaat er groepsgevoel 

en werk je samen naar een doel toe.

Direct ondersteuning 
voor jouw chauffeurs

De Hello Mobility App
Chaffeurs zien hun veilig 

rijgedrag score in de Hello 

Mobility app. Hier zie je hoe 

jij scoort ten opzichte van je 

collega’s, waar je goed scoort 

en waar je kunt verbeteren. De 

app geeft tips om je rijscore 

te verbeteren en is zelfs uit te 

breiden met een e-learning 

programma.

De Hello Mobility app biedt ook 

de mogelijkheid om teams met 

elkaar te vergelijken.



6

Inzicht
Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En daarom is 

inzicht zo belangrijk. Niemand rijdt met opzet schade, 

maar met een goede opzet rijdt je minder schade. 

De data uit het dashboard stelt jou en de coach in 

staat beleid uit te rollen en doelgerichte acties te 

implementeren. Tevens geeft het dashboard aan 

wanneer de rijstijl van iemand afwijkt ten opzichte  

van de historische rijstijl. Zo kan je je medewerker op tijd 

hulp aanbieden en voorkom je problemen. 

Het dashboard geeft je inzicht op vloot-, team-, afdeling-, 

hub- en individueel niveau. Immers, een effectief 

schadepreventiebeleid gaat uit van een doel, een plan, 

beleid en slim gebruik van data.

Inzicht in jouw gehele wagenpark

Schadepreventie is een continu proces 
en geen eenmalige actie. Het Hello 
Mobility Dashboard geeft inzicht en 
levert een voorspellende waarde.  
Hello Mobility zorgt voor verrijking 
van rijgedrag data, inzicht in schades, 
klachten en bekeuringen. De rijgedrag 
data van alle voertuigen en berijders 
zie je in één overzichtelijk dashboard. 
Uit dit overzicht stellen we samen  
met jou een verbeterplan op. Dát is  
fijn werken.

Het Coaching 
Dashboard
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Aanvullende dienstverlening
We helpen je graag met het uitrollen van een succesvol programma rondom veilig en verantwoord 
rijden. Zo gaat een veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf echt leven en straal je dit ook echt uit.

Graag helpen we je met het trainen en opleiden van 

inwerkcoaches, mentor-chauffeurs. Leren we je hoe 

je data moet interpreteren en kan je de coaches meer 

uren inzetten als je extra handen nodig hebt.

Training, opleiding, consultancy

Ook kunnen we je helpen met het maken van 

interne digitale trainingsprogramma’s om je 

chauffeurs doorlopend van nieuwe kennis en 

inzichten te voorzien.

Digitale Trainingen

Wij zijn er van overtuigd dat interne marketing helpt 

om jouw doelstelling rondom veilig en verantwoord 

rijden te realiseren! Daar helpen wij je graag mee.

Onze chauffeurs-coaches bellen periodiek de 

chauffeurs en bespreken het rijgedrag uit het 

dashboard. We behalen hiermee een fors meetbare 

verbetering in het rijgedrag.

Roadsafety Marketing Chauffeurs Coaching
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Veelgestelde vragen en onze antwoorden

Heb ik extra hardware nodig om van start te gaan?
NEE, we maken gebruik van data die wordt verzameld door de CABMAN 
BCT, wel heb je bij CABMAN de module Rijstijlanalyse+ nodig en software 
versie 2.4 van je BCT. 

Betaal ik per voertuig of per chauffeur?
Je betaalt een maandelijks bedrag per voertuig, je ziet de voertuigen en de 
berijders in het Hello Mobility Dashboard. 

Wat is de functie van de app?
De app geeft de chauffeur aan het einde van de dienst een overzicht van de 
veilig rijgedrag score van de dag. De chauffeur ziet hier hoe hij/zij scoort ten 
opzichte van collega’s en ziet waar hij het goed doet en waar verbetering te 
halen is.

Waarom moet ik kiezen voor Hello Mobility?
Omdat wij een totaalaanpak bieden. De data uit jouw wagenpark is de 
basis voor de coaching. De coach helpt jou als ondernemer om je processen 
zo in te richten dat je schade kunt voorkomen. Naast de procesmatige kant 
helpen we je met het verbeteren van het rijgedrag van je chauffeurs.

Hoe werkt niet goed geld terug?
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. De coach legt dus samen met jou 
verbeterpunten vast die jij in je organisatie aan kunt passen. En die punten 
leggen we samen vast als onderdeel van onze afspraken. Onze coaches 
zagen bij andere bedrijven al wat wel en niet werkt. Ons doel is jouw 
organisatie te helpen met minder kosten vanwege niet optimaal rijgedrag.
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De effecten die we hebben bereikt bij  
andere bedrijven

Graag maken we samen jou de berekening voor jullie organisatie. 

Het uitgangspunt is dat onze dienstverlening geen geld kost maar 

juist geld oplevert. Geen kostenpost maar een business case.  

De unieke no cure no pay-garantie is daarnaast voor jou het 

ultieme vangnet. Er valt niets te verliezen, alleen maar te winnen!

10% - 15% 
minder schadegevallen  

in jaar 1 en nog eens  
10% minder schadegevallen in jaar 2

2,5% 
brandstofreductie  

in jaar 1 en nog eens 
1,5 procent in jaar 2

Lagere 
onderhoudskosten  
en minder slijtage

Een stabiele  
verzekeringspremie  

of zelfs een  
verlaging van de premie

10% 
minder stilstand  
van voertuigen

10% 
minder eigen

 risico’s 

25% 
minder bekeuringen

en dus minder administratieve 
handelingen

50% 
minder klachten 

over rijgedrag

Tevreden
medewerkers 

door minder eigen risico’s,
minder bekeuringen en  

minder klachten



Hello Mobility is ontstaan uit de behoefte om 
ondernemers te helpen de resultaten van hun 

wagenpark te verbeteren en meer marge te genereren. 
En tegelijkertijd willen we Nederland veiliger maken.

We denken in oplossingen

We zijn pragmatisch

We geloven in positieve gedragsbeïnvloeding

We stellen mens en technologie centraal

We stoppen nooit

Hello Mobility is een schadepreventie 

oplossing voor bedrijven in transport, logistiek, 

personenvervoer en last mile delivery. Onze 

oplossing is toepasbaar voor vrachtauto's, 

bestelauto's, touringcars, taxi's, LEV's, cargobikes 

en bezorgfietsen. Hello Mobility is een unieke 

dienst waarin we mens & technologie combineren. 

Niet als eenmalige actie, maar als continu proces. 

Voor welke bedrijven is  
Hello Mobility geschikt?

Hello Mobility is onderdeel van

Hello Mobility
Baarnsche Dijk 4a
3741 LR Baarn

Contact
contact@hellomobility.nl
088-004 9700 


