Wij nemen onze verantwoordelijkheid op duurzame mobiliteit en werken hand in hand met onze klanten om innovatieve mobiliteitsoplossingen
te ontwikkelen.
Het wagenpark is een van de belangrijkste kostenposten in ieder bedrijf. De vraag naar mobiliteit neemt nog steeds toe, maar de
brandstofprijzen stijgen en de infrastructuur barst uit haar voegen. Daarnaast groeit de vraag naar flexibele mobiliteit, maar willen we wel
steeds bewuster omgaan met het milieu.
Vanuit AA Lease zetten wij niet alleen in op duurzame producten,
wij willen meer. We concentreren ons op slimme mobiliteit, die voorziet in
de behoefte van keuzevrijheid, flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
Met onze visie op duurzame mobiliteit willen wij onze klanten inspireren om
de beslissende stappen naar een duurzaam wagenparkbeheer te zetten.
Strategie
De visie op duurzame mobiliteit van AA Lease rust op de volgende drie pijlers:
1. Weten
2. Meten
3. Vertellen

Missie
Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten,
gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu,
zonder de duurzaamheid binnen onze organisatie uit het oog te
verliezen.
Doelstelling
AA Lease wil dat de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw
ingezette auto’s in 2023 onder de 90 gram zit.*.
*Conform Europese doelstellingen

Weten
Het voldoen aan wet- en regelgeving is een randvoorwaarde voor AA Lease. Maar wij gaan verder dan wet- en regelgeving. Zo hanteert
AA Lease al enkele jaren een duurzaamheidsverklaring. Wij toetsen deze verklaring en de doelstellingen periodiek, om de voortgang van
onze activiteiten te bewaken. De verklaring heeft een houdbaarheidsdatum van maximaal 2 jaar, daarna formuleert AA Lease nieuwe
doelstellingen aan de hand van de laatste ontwikkelingen.
Voor 2022-2023 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:
• Doorontwikkelen van ons inkoopbeleid op duurzaamheid;
• AA Lease heeft voor 2023 als doel gesteld om 1% besparing te realiseren op het brandstofverbruik van haar eigen auto’s, 10% op
papierverbruik en 2% op het brandstofverbruik op het vervoer van het personeel;
• Actieve deelname aan sector initiatieven;
• Jaarlijks trainen van medewerkers op duurzaamheid in het algemeen en duurzame mobiliteit in het bijzonder.
Meten
Wij helpen onze klanten bij het verduurzamen van hun wagenpark. Hierbij is het belangrijk dat de klant inzicht krijgt in de huidige situatie en
advies ontvangt over de mogelijke duurzame mobiliteitsoplossingen voor de korte en lange termijn.
Voor 2022-2023 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:
• Doorontwikkelen van de huidige mobiliteitsscan met online inzage voor zowel klanten als berijder;
• Verder optimaliseren van onze brandstof- en elektriciteitsrapportage;
• Ontwikkelen van innovatieve concepten en diensten op het gebied van duurzame mobiliteit.
Vertellen
Als partner op duurzame mobiliteit mogen onze klanten verwachten dat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op duurzame
mobiliteit en deze informatie delen. Daarnaast vinden wij het belangrijk de voortgang van ons beleid op duurzaamheid te delen met onze
stakeholders.
Voor 2022-2023 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:
• Actieve communicatie met onze stakeholders;
• Pro-actief advies over duurzame mobiliteit aan onze klanten;
• Transparant communiceren over de status van onze doelstelling.
Tot slot
Uiteraard blijft AA Lease zich inzetten voor duurzaamheid. Wilt u meer weten over ons beleid of heeft u een vraag? Neem dan contact op voor
een verdere toelichting.
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