Uw mobiliteit onze zorg
Forensz: het mobiliteitsloket voor
werkgever en werknemer
De stap naar een zorgeloze reis.

Kent u dat? De reiskostenvergoedingen zijn op orde en vastgelegd in de
arbeidsvoorwaarden, maar met de uitvoering wil het niet vlotten. Wie

Samenvattend

pakt welke taak op en waar is de juiste informatie voorhanden? Vaak
kost het onnodig veel tijd en energie om medewerkers te faciliteren in
hun vervoerskeuze. Forensz is dan de oplossing. Bij één loket kunnen uw
medewerkers terecht voor vragen over het OV, een advies voor hun reis of
de bestelling van een abonnement. Desgewenst kan ook de fietsregeling
worden toegevoegd. Forensz beantwoordt de vragen, bestelt de juiste
abonnementen en biedt een helpdesk bij gebruik. Maandelijks ontvangt u
van Forensz een helder overzicht van gedane transacties. Verrekening met
uw personeelsadministratie is dan een eenvoudige actie die periodiek plaats
vindt.
FORENSZ
Forensz heeft alle expertise en ervaring in huis voor de uitvoering van uw
mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden. Via een online portal hebben
uw medewerkers 24 uur per dag de mogelijkheid voor het aanvragen van
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•
Één persoonlijk loket voor al uw
mobiliteitsvragen
•
Up-to-date kennis
•
HRM: focus op de core-business
•
Vermindering administratieve druk
•
Faciliteren van uw werknemers
•
Kostenbesparing
Randvoorwaarden
Geldende arbeidsvoorwaarden en CAO
website
www.forensz.nl

een reisadvies, het bestellen van een OV-abonnement of het aanvragen
van de fietsregeling. Forensz biedt daarbij ondersteuning met een online en
telefonische helpdesk. U ontvangt maandelijks één factuur en stroomlijnt
uw administratieve processen. Daarnaast is Forensz de intermediair
tussen uw organisatie en de vervoersbedrijven. Forensz overziet alle
mobiliteitsaanbieders en lobbyt voor betere OV dienstregeling.
SAMENVATTEND
Forensz vereenvoudigt voor uw medewerkers het gebruik van het OV en
ontzorgt uw organisatie in de uitvoering.
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