
Beste relatie, 

2020 was in meerdere opzichten een 

dynamisch jaar. De wereld om ons 

heen is significant veranderd. Als 

mensen en organisatie bewegen we 

mee. Omhoog. Omlaag. Een kort 

moment of een langere periode. We 

geven continu invulling aan deze 

verandering.

Voor ons als bedrijf stond 2020 in 

het teken van de fusie van 

NedMobiel en Proficium. Gezamenlijk 

hebben we als collega’s gezocht naar 

ieders krachten en kansen voor 

samenwerking. En we hebben mooie 

dingen gevonden! Dingen die we 

direct in onze dienstverlening 

hebben toegepast. En dingen waar 

we gezamenlijk aan gaan bouwen 

voor de toekomst. Hierover hoort u 

in 2021 meer.

Natuurlijk hebben wij met veel 

plezier gewerkt met en voor onze 

klanten in een sector waar ook dit 

jaar weer veel mooie dingen 

gebeurd zijn. Hierdoor zijn wijzelf 

weer bij mooie dingen betrokken 

geweest. Dit delen wij graag met u. 

Voor nu wensen wij u fijne 

feestdagen en een goed begin van 

2021.

Vriendelijke groet,

Medewerkers INNOCY

Verbinden

Zowel met collega’s als met klanten 

houden we contact in de digitale 

omgeving. Wij zijn blij te zien dat we 

gezamenlijk het werk gedaan 

krijgen. Toch willen wij alert zijn op 

contact en verbinding met elkaar. 

Ook houden we de vinger aan de 

pols als het gaat om de balans 

tussen werk en privé. Voor onszelf, 

en ook voor de mensen waar we 

mee samenwerken.

Samenwerken

Wij zien dat partijen steeds vaker de 

verbinding zoeken. Hierbij neemt 

iedereen deel vanuit zijn eigen 

kracht en expertise. Dit is een 

belangrijke ontwikkeling waarin 

partijen focus aanbrengen in hun 

activiteiten en daar extreem goed in 

worden. Uiteindelijk zien wij dat in 

deze samenwerkingen de meeste 

waarde ontstaat.

Digitaliseren

De digitalisering is al een tijd niet 

meer weg te denken uit ons 

werkveld. We zien een grotere 

behoefte om de complexiteit van de 

beschikbare data grijpbaar te maken. 

Wij ondersteunen steeds vaker bij 

het richting geven in wat echt nodig 

is om goede besluiten te nemen. 

Anticiperen

De toename van het aantal 

elektronische voertuigen en 

deelscooters in het afgelopen jaar 

zijn tekenen dat de verandering van 

mobiliteit doorzet. De abrupte 

wijziging van mobiliteit dit jaar krijgt 

mogelijk een permanent staartje. 

Daarom werken wij komende jaren 

aan nieuwe inzichten en oplossingen 

om de verstedelijking vorm te geven.
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