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Skipr en Deloitte bundelen krachten voor groenere en meer 
flexibele mobiliteit 
 
Brussel, 12 juli 2021 -Deloitte slaat de handen in mekaar met de Brusselse alternatieve mobiliteit 
start-up Skipr om hun duurzame mobiliteit te accelereren. Skipr biedt werknemers diverse flexibele 
mobiliteitsopties voor hun dagelijks woon-werkverkeer. Voor Deloitte is het aanmoedigen van 
werknemers om multimodaal en duurzaam te pendelen een volgende belangrijke stap in CO2-
neutraal worden tegen 2030. 
 
Sinds het begin van Deloitte’s vooruitstrevend mobiliteitsprogramma hebben reeds meer dan de helft van de 
4 577 werknemers voor meer duurzame mobiliteitsopties geopteerd. Deloitte heeft Skipr geïntroduceerd om 
hun werknemers aan te moedigen een bedachtzame mobiliteitskeuze te maken, en om te verzekeren dat ze 
naadloos de opties kunnen kiezen die het best bij hun persoonlijke noden passen. Het biedt de medewerkers 
een complete mobiliteitsoplossing aan waarbinnen ze verschillende mobiliteitsopties zoals openbaar en gedeeld 
vervoer kunnen gebruiken en combineren, gebundeld via een gecentraliseerd platform bestaande uit een app 
en een betaalkaart. 
 
CO2-neutraal tegen 2030 
 
Deloitte’s samenwerking met Skipr en hun focus als organisatie op duurzame mobiliteit vallen samen met de 
ambitie van Deloitte om CO2-neutraal te zijn tegen 2030. Bijna 10% van de huidige bedrijfsvloot bestaat 
vandaag uit elektrische voertuigen, met het streefdoel om tegen 2030 een uitsluitend elektrische vloot te 
hebben. Om de keuze voor elektrisch vervoer te stimuleren investeert Deloitte ook in laadinfrastructuur. Het 
hoofdkantoor van Deloitte in Zaventem telt reeds 218 laadstations, de lokale kantoren verspreid over België 
zijn al goed voor 308 laadstations. 
Dankzij de samenwerking met Skipr wil Deloitte medewerkers verder enthousiasmeren om verschillende 
duurzame en multimodale opties te verkennen voor woon-werkverplaatsingen. 
 
Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium:“Onze samenwerking met Skipr past in Deloitte’s 
duurzaamheidsstrategie. Dankzij innovatieve start-ups zoals Skipr wordt het gebruik van verschillende 
mobiliteitsopties steeds makkelijker gemaakt. Met de graduele terugkeer naar kantoor in het achterhoofd willen 
we onze mensen stimuleren om groene mobiliteitsopties uit te proberen en te combineren. Hierdoor kunnen 
we bovenop onze bestaande investeringen in elektrische voertuigen een volgende stap nemen richting een 
CO2-neutraal Deloitte in 2030.” 
 
100 klanten  
 
Skipr heeft de voorbije jaren een drastische toename in interesse gezien van bedrijven in groene en 
multimodale mobiliteit. Dankzij de samenwerking met Deloitte telt de Brusselse start-up nu honderd klanten, 
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een belangrijke mijlpaal. Skipr biedt hun klanten een complete mobiliteitsoplossing aan die ook gelinkt kan 
worden aan personeels- en salarisadministratietools, waardoor het raamwerk rond HR en mobiliteit volledig 
gecentraliseerd wordt binnen de organisatie. De oplossing wordt naadloos geïntegreerd met ondermeer het 
mobiliteitsbudget en bespaart bedrijven de administratieve rompslomp die gepaard gaat met traditionele 
bedrijfsmobiliteit. 
“Bedrijven beginnen steeds meer te beseffen dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen op vlak van 
werknemersmobiliteit. We zien een sterk momentum in de markt en hebben de perfecte oplossing voor 
bedrijven die hun mobiliteitsaanbod willen optimaliseren. Het verwelkomen van de honderdste klant luidt het 
volgende hoofdstuk in voor Skipr, gezien we zullen blijven groeien en steeds meer bedrijven zullen helpen om 
hun doelen rond duurzaamheid en CO2-uitstoot te behalen”, concludeert Mathieu de Lophem, CEO van  
Skipr.  
 
Deloitte in België  
 
Deloitte is met meer dan 4 500 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 
services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2020 werd een 
omzet gerealiseerd van 607 miljoen euro. 
 
Deloitte Belgium BV is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en 
advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is 
de expertise beschikbaar van meer dan 330 000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2020 
bedroeg de omzet meer dan 47,6 miljard US-dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK (“DTTL”). 
DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel “Deloitte 
Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
 
Over Skipr 
 
Skipr werd opgericht in 2018 en is een all-in-one mobiliteitsoplossing voor bedrijven met een knipoog naar 
duurzame mobiliteit voor zowel werknemers als werkgevers. 
 
Om een nieuwe norm voor bedrijfsmobiliteit te bekomen, gebruikt Skipr een app, een beheerplatform en een 
betaalkaart. Die combinatie zorgt ervoor dat alle aspecten van de mobiliteit gecentraliseerd kunnen worden, 
van planning tot betaling en van management to review. 
 
De app loodst de gebruikers naar hun bestemming met een combinatie van openbaar-, privé- en deelvervoer. 
De betaalkaart geeft toegang tot alle diensten en betalingen over heel Europa. Het beheerplatform staat je toe 
budgetten vast te leggen voor werknemers, terwijl je loonfiches, mobiliteitspacks en onkosten kan integreren. 
Het invoeren van deze oplossing voor bedrijven creëert bedrijfsflexibiliteit voor je team en zorgt tegelijkertijd 
voor een dalende CO2-curve.  
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