
Mensen kunnen slimmer werken en reizen door gebruik te maken van 
alternatieven. Bijvoorbeeld door thuis te werken, met het openbaar vervoer of de 
fiets te reizen of door buiten de spits te reizen. Dat noemen we slim werken en 
reizen. Voor werkgevers, werknemers én overheid biedt dat veel voordelen. U 
maakt optimaal gebruik van uw bedrijfspand en bespaart kosten op overbodige 
kantoorruimte. U bent een aantrekkelijke werkgever en onderneemt duurzaam.  

Hoe helpen wij u slimmer op weg? 

Advies en ondersteuning 
Deelnemers aan het programma Slim werken slim reizen 
Midden Nederland kunnen rekenen op advies en onder-
steuning van deskundige adviseurs. Samen zoeken wij 
naar uw winst: het binden van medewerkers, duurzamer 
ondernemen, beter bereikbaar, gezondere medewerkers, 
besparing van parkeer- of kantoorruimte. 

 
Doelgerichte bijeenkomsten 
Wilt u meer weten over een specifiek thema, bijvoorbeeld 
video-vergaderen, mobiliteitsbudget of Het nieuwe werken? 
Bezoek dan één van onze doelgerichte bijeenkomsten of 
een specifieke sectorbijeenkomst. U doet nieuwe kennis en 
inspiratie op en gaat naar huis met direct toepasbare tips. 
Andere organisaties vertellen hoe zij met het thema 
omgaan en u kunt er netwerken. 

 
Praktische informatie 
In onze nieuwsbrieven en op onze website leest u veel 
praktische tips. Bijvoorbeeld hoe u het gebruik van het OV 
stimuleert of de bereikbaarheid van uw organisatie 
verbetert. Maar wij informeren u ook over de nieuwste tools 
die u helpen slim te werken en te reizen en voordelige 
regelingen. 

 
Intermediair naar de overheid 
Wilt u een betere OV verbinding naar uw bedrijventerrein of 
een aanpassing van een knelpunt? U bent vast niet de 
enige. Wensen van werkgevers bespreken we met 
overheden, brengen u in contact met de juiste personen of 
bieden ondersteuning bij het zoeken naar een passende 
oplossing.	  
 

Netwerk van werkgevers 
Het programma Slim werken slim reizen Midden Nederland wil 
zoveel mogelijk werkgevers activeren om hun medewerkers in 
staat te stellen slimmer te werken en te reizen. Het programma 
verbindt, begeleidt en inspireert een netwerk van nu maar liefst 
250 werkgevers en overheden. In regionale platforms wisselt u 
ervaringen uit met werkgevers uit uw buurt. Meer informatie 
over het mobiliteitsplatform regio Amersfoort vindt u op 
www.bereikbaaramersfoort.nl.   

 
Netwerk van aanbieders 
Heeft u specifieke vragen over een fietsplan, mobiliteitspassen 
of vergaderen op afstand? Zoekt u professionele hulp bij de 
invoering van Het nieuwe werken? Wij brengen u in contact 
met deskundige organisaties. 

 
Acties & campagnes 
Profiteer als deelnemer aan het programma van acties en 
campagnes. Een fietsstimuleringscampagne rij2op5 of 
probeeractie video-vergaderen. Acties en campagnes die u 
helpen slim te werken of te reizen. 

 
Andere initiatieven die slim werken en reizen bevorderen 
Wilt u aan de slag met slim werken en reizen? Met de MKB 
voucher regeling en subsidie Tijdsordening kunt u nu hier extra 
voordelig mee aan de slag. Informeer naar uw mogelijkheden 
bij onze adviseur. Bel naar 030 215 50 80 of mail naar 
info@enmorgen.nl. 
 
 

 
www.slimwerkenslimreizenmiddennederland.nl 

	  
 



 
 
 
 

 

Slim werken en reizen biedt werkgevers, werknemers én overheden voordelen.  
Doe mee! Doe uw voordeel met de kennis en ervaring van gelijkgestemde orga-
nisaties. Binnen het programma werken 250 werkgevers en tientallen overheden, 
koepelorganisaties en aanbieders samen aan slimmer werken en reizen. Laat uw 
inspireren door hun successen.	  
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Slim werken en reizen ook iets voor u?  
Lees welke winsten deelnemers van het programma boekten. 

Fietsende medewerkers 
Bij Pot Verhuizingen komt meer dan 95% van alle dichtbij wonende 
medewerkers nu op de fiets. Het extra onder de aandacht brengen van het 
fietsplan en de fietsstimuleringscampagne rij2op5 hielpen hierbij.  

 
Toename declarabele uren 
In 2003 merkte Twynstra Gudde dat haar ruim 300 adviseurs en managers met 
een leaseauto meer en meer hinder ondervonden van files. Met de NS-
Business Card konden ze auto- en treingebruik eenvoudig en slim 
combineren. De extra werktijd in de trein levert meer declarabele uren op wat 
de kaartkosten ruimschoots compenseert. 

	  
Minder kantoorruimte 
LVB Networks ging over op Het nieuwe werken, verbouwde haar pand en 
introduceerde flexwerkplekken. Ze reduceerde daarmee het aantal benodigde 
m2 met maar liefst 30%. 

 
Forse besparing reiskosten 
Door lokaal werven komt 80% van de medewerkers van IKEA uit de buurt. Zij 
fietsen veel naar het werk. Dit levert jaarlijks een forse besparing op. 

 
Verminderde vraag naar parkeerplaatsen 
De Amersfoortse en Stater voerden een parkeerbeleid in. Dit loste het 
parkeerprobleem op, zelfs extern gehuurde parkeerplaatsen werden overbodig. 
Duidelijke communicatie zorgde voor soepele uitvoering van het beleid. 
 

Doelgerichte bijeenkomst 
BMC en Arcadis zijn enthousiast over het mobiliteitsbudget. Naar aanleiding 
van de themalunch Persoonlijk mobiliteitsbudget begonnen beide organisaties 
met een pilot mobiliteitsbudget voor hun medewerkers. 

 
Netwerk van werkgevers 
Intergamma heeft al veel gehad aan de kennis die andere leden deelden tijdens 
bijeenkomsten van het mobiliteitsplatform regio Amersfoort. De organisatie ging 
aan de slag met een aantal leuke praktische ideeën. Als voorzitter van het 
platform enthousiasmeert Intergamma andere leden voor slim werken en 
reizen. 

 
Acties en campagnes 
UWV is enthousiast gestart met de campagne rij2op5, tijdens de campagne 
nam het management een voorbeeldrol op zich. Het resultaat: de fietsenstalling 
moest worden uitgebreid en het parkeerprobleem was opgelost. 

 
Subsidies 
KNSB wilde aan de slag met slim werken en reizen. Met behulp van de MKB 
voucher lieten zij een gratis mobiliteitsscan uitvoeren. KNSB heeft nu voldoende 
handvatten om aan de slag te gaan. Met een aanvullende subsidie gaan ze 
onderzoeken hoe Het nieuwe werken het meeste rendement kan opleveren.  
 
VODW maakte gebruik van de subsidie Tijdsordening van het programma Slim 
werken slim reizen Midden Nederland. Medewerkers maken nu minder 
autoritten, vooral tijdens de spitsen.	  


