
Matchmakers in Mobiliteit

Zorglease op maat 
Dé mobiliteitsoplossing voor 
de zorgbranche 
Wij kennen de markt waarin zorginstellingen opereren. We weten bijvoorbeeld dat het aantrekken 
van personeel in de zorgsector een serieuze uitdaging is. En wij weten ook hoe zorginstellingen 
zich op het gebied van mobiliteit kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.  
Zonder organisatorische rompslomp, want die nemen wij uit handen.

DE VOORDELEN VAN ZORGLEASE OP MAAT:
✓ Meer binding met je personeel
✓  Meer naamsbekendheid in het werkgebied 

van je zorginstelling
✓ 50% minder personeelsverloop
✓  Online rekentool voor berekening  

eigen bijdrage

✓  Kostenneutraal!
✓  Maatwerk informatieomgeving  

voor personeel
✓  Begeleiding bij implementatie,  

geen extra werkdruk 

DEZE COLLEGA’S HEBBEN AL VOOR ZORGLEASE OP MAAT GEKOZEN.

HANDEN TEKORT? GEDOE MET DECLARATIES? HOGE MOBILITEITSKOSTEN?
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CONTACT
Riemersma Leasing
De Waterman 7A
5215 MX ’s-Hertogenbosch 

073 - 850 47 50
www.riemersmaleasing.nl

Maak een afspraak   

Meer weten?   
Onze zorgspecialist Ivar Konings staat voor je klaar om 
jouw vragen te beantwoorden en zal je alles vertellen over 
de voordelen van leasen en het Zorglease op Maat concept. 

Wat houdt Zorglease op Maat precies in? En wat is de potentiële toegevoegde 
waarde voor jouw organisatie? In onze animatievideo wordt dit kort en duidelijk 
uiteen gezet. Scan de QR-code om de video te bekijken.

“ De introductie van het Zorglease op Maat concept bij Savant Zorg 
was een goede zet. Het helpt ons in het wervingstraject én bij het 
behouden van ons personeel. Het personeelsverloop in onze 
organisatie is vele malen lager (slechts 7% t.o.v. 20%) dan wat 
we zien bij andere zorginstellingen.” 

Gerland Laureijssen, financieel directeur bij Savant Zorg.

WIE IS RIEMERSMA LEASING? 
Riemersma Leasing is een flexibele leasemaatschappij. 
We starten ons gesprek met een blanco vel. Alleen zo ontstaat 
maatwerk. Echt maatwerk. We matchen jouw of jullie behoeftes 
aan solide, degelijke en betaalbare oplossingen. We zijn niet 
voor niets de Matchmakers in Mobiliteit. Met ons kun je alle 
kanten op! 

https://info.riemersmaleasing.nl/adviesgesprek-zorgspecialist

