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29/09/14 ∞ 

Paul Martens was altijd bij platformbijeenkomsten regio Amersfoort 

en zorgde dat alle info beschikbaar was voor werkgevers Soest 



29/09/14 ∞ 

werf zoveel mogelijk personeel in de buurt: dé basis van slim werken en reizen  

Dichtblij.nl brengt werkgevers en werkzoekenden in de regio bij elkaar 



29/09/14 ∞ 

als de directie achter het nieuwe zorgvuldig opgestelde (parkeer)beleid staat 

zullen weinig mensen bij de invoering gebruik maken van mogelijkheid (bij directie) in beroep te gaan 



29/09/14 ∞ 

uitgebreide discussie en overeenstemming in OR zijn belangrijk 

daarna kun je dan meteen aan de slag met bijvoorbeeld stimuleren  fietsen en carpoolen 



29/09/14 ∞ 

in deze tijd heeft het voortbestaan van een (klein) bedrijf de hoogste prioriteit 

dus eerst  fusie afronden, daarna tijd om te focussen op o.a. slim werken en reizen 
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verhuizing is hèt moment voor mensen om weer na te denken over hun manier van naar het werk reizen 

goed om dan een coördinator te stellen die informeert en van alles regelt voor medewerkers 



29/09/14 ∞ 

mobiliteit is vaak de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot van een bedrijf  

reden voor veel werkgevers om bijvoorbeeld het leasebeleid aan te pakken 
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bouwbedrijven hebben belang bij duurzamer werken i.v.m. CO2-prestatieladder  

bijvoorbeeld door een bonus voor duurzaam mobiliteitsgedrag in te zetten voor extra pensioen of verlof 
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vitale medewerkers zijn steeds belangrijker voor werkgevers 

stimuleren van fietsen past daarbij, maar ook een gezond aanbod in de kantine 



29/09/14 ∞ 

tegelijk starten met beide acties versterkte het effect 

gelukkig hadden ze de fietsenstalling vooraf al verdubbeld, want dat bleek nodig 

rij2op5 verleidt automobilisten minimaal 2 dagen per week de fiets te nemen  

spitsvrij gaf automobilisten een beloning voor iedere dag dat ze niet in de spits reden 
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ambassadeurs zijn belangrijk! 

directeur stapt op de fiets, waardoor medewerkers dit voorbeeld volgden 

medewerker, enthousiast over e-bike, spoorde veel collega’s aan over te stappen van auto naar e-bike 
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collega’s bewonderen elkaars nieuwe fietsen, gekocht via het fietsplan 

en spreken elkaar erop aan als men eens niet hiermee naar het werk komt 
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automobilisten zijn bij uitproberen e-bike blij verrast: 

nooit geweten dat fietsroutes vaak korter en sneller zijn! 
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een stel elektrische fietsen voor zakelijke ritten maar ook om uit te proberen in woon-werkverkeer 

en extra OV-fietsen bij stations in Soest 
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slimme mogelijkheid voor bedrijven met ploegendiensten: 

begin/eindtijden zodanig wijzigen dat medewerkers niet meer in de spitsen hoeven te reizen 
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alles digitaal: geen dikke, zware papieren dossiers meer met de auto mee sjouwen 

maar nu makkelijk met fiets of OV te reizen en elders te werken 
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chauffeurs kunnen thuis of elders de administratie doen  

slimme afspraken over het elders/dichtbij overdragen van voertuigen 

toch naar de vestiging het voertuig ophalen? dan met de fiets er naar toe! 
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organiseer een winterbeurt op het werk voor alle aanwezige fietsen 

kleine moeite, niet duur en levert heel veel dankbare reacties op  
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goed voorbeeld doet goed volgen, zwaan-kleef-aan effect 

inspireer elkaar, kijk bij elkaar in de keuken, wissel onderling ervaringen uit 

bijvoorbeeld bij Soester Zakenkring en U15 
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pik er uit wat bij je past, doe er je eigen bedrijfssausje overheen en ga er mee aan de slag 

nog meer inspiratie nodig? kijk op www.slimmeropweg.nl  

 

http://www.slimmeropweg.nl/

