
Slimme Lease-data voor 
leasemaatschappijen die vooruit willen

Klantcase ProMobility



“Je sluit een contract af met de klant en dan begint het 
avontuur eigenlijk pas. Een avontuur met steeds een andere 

bestemming. Dankzij de slimme lease-data van MostWare is dat 
geen enkel probleem en kan ik iedere dag een beetje bijsturen.”

Dick Dekker 
directeur ProMobility, 

over de slimme lease-data van MostWare



Mooie dingen zien, goede ideeën uitwerken en de 
boel in gang zetten, daar houden ze van bij 
ProMobility. Die dynamiek van beweging, zagen 
Dick Dekker en Marc Noyons 14 jaar geleden ook 
in autorijden. Zo ontstond het idee voor een eigen 
leasemaatschappij. Twee jaar later, in mei 2006, 
zag ProMobility het levenslicht. Met nul contracten, 
maar een rugzak vol ideeën en ambitie startten zij 
hun avontuur. Op weg naar een toekomst waarin 
ProMobility het MKB in de regio’s Zaanstreek en 
Voorne-Putten altijd in beweging houdt met 
leaseconstructies op maat. 

Anno 2018 hebben ze een wagenpark van zo’n 
900 auto’s in portefeuille en staan er nog eens 
zo’n 80 in bestelling. Bovendien bedienen ze ruim 
300 relaties vanaf twee verschillende vestigingen. 
“Maar een leasemaatschappij is geen statische 
onderneming”, benadrukt Dick. En met een blik op 
zijn smartphone: “Ik zie dat er op dit moment 
exact 917 auto’s van ons rondrijden en dat het 
aantal verkochte auto’s gestegen is.” Informatie 
die hij tot voor kort niet zomaar tot zijn beschikking 
had. Natuurlijk was die informatie er wel, maar het 
zat verstopt in complexe datasystemen, niet 
onmiddellijk opvraagbaar en al helemaal niet op 
de smartphone. 

De dynamiek van beweging



“Het idee voor de online dashboards ontstond 
tijdens een etentje met Maurice Breed en 
Martijn Nederend van MostWare. Ze vroegen mij: Je 
zit op een schat aan data, wat doe je daar eigenlijk 
mee? Het korte antwoord was ‘niets’. Ik realiseerde 
mij dat als ik altijd en overal inzicht kon hebben in 
deze data, ik nóg beter in staat zou zijn om 
bedrijfskritische beslissingen te nemen. Natuurlijk 
maakten we wel gebruik van maandrapportages, 
maar die waren niet dagelijks opvraagbaar. Het 
kostte relatief veel tijd om die rapportages iedere 
maand weer handmatig uit de systemen te 
halen. Bovendien bestond de behoefte om 
vanuit verschillende financiële invalshoeken, zowel 
de brutowinstbijdrage, als de kostenontwikkeling 
van het totale wagenpark inzichtelijk te maken. Ook 
het kunnen spiegelen van de trends en 
ontwikkelingen in beide regio’s was een wens. Zo 
ontstond het idee om een pilot te starten met 
online dashboards.” 

Een schat aan data



Dick had een duidelijk beeld voor ogen hoe die 
dashboards eruit moesten komen te zien. 
“Overzichtelijk en makkelijk te interpreteren, dat 
was een van mijn voorwaarden. Ik vind het 
essentieel dat ik mijn collega’s met behulp van de 
dashboards eenvoudig kan meenemen in de 
financiële ontwikkelingen van het bedrijf. Doordat 
zij op contractniveau zien wat de resultaten zijn 
van hun inspanningen, kunnen zij ook veel beter 
hun verantwoordelijkheid nemen.” 

Een complexe business voor een leasemaatschappij

Dick nam MostWare mee in de complexe business 
van een leasemaatschappij. Hij schetste de kaders, 
MostWare deed de rest. Dit resulteerde in een 
viertal online dashboards onder de noemer slimme 
lease-data, die samen precies laten zien wat de 
actuele stand van zaken is. 



Eenvoudig in gebruik
Inmiddels heeft Dick de dashboards alweer een tijdje in gebruik en hij profiteert er 
dagelijks van. Heel eenvoudig via een scherm in de vergaderruimte, op zijn laptop of 
via een app op zijn telefoon. Bijvoorbeeld zoals nu om de ontwikkeling van de 
management fee in de nieuwe leasecontracten te monitoren. Zo kan hij precies zien 
wat de te verwachte bijdrage van de management fee wordt van de auto’s die nog 
in bestelling staan. Het was hem namelijk opgevallen dat die opeens een stuk lager 
is dan gemiddeld. Daar moet hij het fijne van weten. “Anders was me dit niet meteen 
opgevallen, maar dankzij de slimme lease-data heb ik direct zicht op de back-orders, 
verkoopresultaten, alle belangrijke leasecomponenten en op de hercalculaties.” En 
die lagere management fee? Die had te maken met een actie.



Data en grafieken, Dick houdt ervan. Maar vooral omdat ze hem het verhaal áchter de cijfers tonen. 
Dat klanten van de ene vestiging sneller hun banden slijten dan de klanten van de andere vestiging 
bijvoorbeeld. Of dat er opeens meer of minder aanrijdingen plaats vinden. “Als alles onder de streep 
goed gaat dan zie je misschien weinig noodzaak in zulke gedetailleerde informatie, maar zoom je in 
dan zie je hele interessante dingen. Je krijgt veel meer grip op zaken die zich recht onder je neus 
afspelen, maar waar je anders geen weet van hebt. De slimme lease-data nemen je mee in de 
beleving en ontwikkeling van je wagenpark. Dit is een must-have voor iedere eigenaar van een 
leasemaatschappij die betrokken is bij de ontwikkeling van zijn bedrijf.”

Een must-have voor iedere leasemaatschappij



Meer weten?
Benieuwd hoe slimme lease-data jouw leasemaatschappij nóg sneller 
vooruit helpt? Bij MostWare vertellen we je er graag alles over. Geheel 
vrijblijvend natuurlijk. Ons partnerschap begint bij een goed gesprek. 

Neem contact met ons op via 071-5791010, dan plannen we een afspraak. 
www.mostware.nl


