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Dit is de nieuwsbrief van de U15. In deze nieuwsbrief lees je over projecten en 
maatregelen voor slim werken slim reizen in Midden-Nederland.  

Laatste Nieuws 
‘Mobiliteit blijft bij ons altijd een punt van aandacht’ 

  

IT-specialist Sogeti is erg actief binnen de U15 en werkte onder 
meer mee aan het e-book over het thema taal en urgentie bij 
gedragsverandering. Ook het verminderen van de CO2-uitstoot 
is voor Sogeti een belangrijk issue. ‘Aansluiting bij de U15 ging 
daarom bijna automatisch’, vertelt René Speelman. 

Lees verder   
 

Resultaten QB-pas 2014: '2.000 spitsmijdingen per dag' 

  

Zes jaar geleden werd de Utrecht Bereikbaar-pas 
geïntroduceerd, om reizigers te verleiden de auto te laten staan 
en het OV te nemen. Begin 2014 hield de Stichting Utrecht 
Bereikbaar op te bestaan. Met hulp van het programma Beter 
Benutten Midden-Nederland kon Qbuzz, de nieuwe 
concessiehouder, de UB-pas onder de naam QB Pas in 2014 
een vervolg geven. In oktober 2014 is een evaluatie onder de 

pashouders gehouden. 
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U15-café: Werkgevers in gesprek over terugdringen CO2 

  

‘Gemiddeld 60 procent van de CO2-uitstoot van bedrijven wordt 
veroorzaakt door mobiliteit’, zo vertelt Annelies Hermens – 
voorzitter van de U15 – tijdens het U15-café op 
donderdagmiddag 27 november. ‘Dus als je stuurt op het 
terugdringen van CO2, heeft dat effect op de mobiliteit en de 
bereikbaar. En andersom net zo.’ De bedrijven binnen het 
netwerk hebben talrijke maatregelen genomen en gingen hier 

tijdens dit café met elkaar over in gesprek. 
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‘We proberen steeds meer te sturen op mobiliteit’ 

  

Intergamma is de franchiseorganisatie voor de Gamma- en 
karwei-bouwmarkten in Nederland en België. Het bedrijf was al 
enige tijd aangesloten bij Platform Amersfoort, dat sinds deze 
zomer onderdeel is van de U15. 
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Regio Utrecht krijgt gele trui  
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Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de regio Utrecht 
de award toegekend voor de aanpak in het project Data Top 5. 
De prijs, een gele trui, werd uitgereikt op de Dag van de 
Mobiliteit in Houten. 
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Evenementen 

 

Presentatie Anders op weg (alleen voor U15-
leden) 

 
Van 16 december 2014 18:00 tot 16 december 2014 22:30 

Op donderdagavond 16 december zijn U15-leden welkom om 
aanwezig te zijn bij de presentatie van de uitgevoerde pilots en 
haalbaarheidsstudies van het project Anders op Weg. De 
bijeenkomst vind plaats van 19:00 – 22:30 uur, inclusief borrel 
en wordt vooraf gegaan door een eenvoudig buffet vanaf 18:00 
uur. 

Aanmelden  

Aangezien het een gesloten bijeenkomst is, vermelden we de 
locatie niet online. Het vindt in ieder geval plaats in Utrecht, op 
loopafstand van het Centraal Station. Mail Irmgard Noordhoek 
om je aan te melden. Zij mailt je vervolgens het exacte 
adres. Van tevoren opgeven is noodzakelijk, we hebben een 
zeer beperkt aantal plaatsen, vóór uiterlijk dinsdag 9 december 
en vol is vol. Wilt u tevens aangeven of u gebruik maakt van het 
buffet? 

Meer informatie 
 

 

U15-café 'Slim werken' 

 
Van 15 januari 2015 16:00 tot 15 januari 2015 18:00 

De U15 houdt elke zes weken een U15-café waar de leden 
elkaar treffen rond een of meer thema’s. Dat thema kan een 
project of maatregel zijn, een slimme deal, of een tool voor 
gedragsverandering. Ook niet-leden of aspirant-leden zijn van 
harte welkom tijdens de cafés.  

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@u15.nl. . 
 

 

 

U15-café 

 
Van 5 maart 2015 16:00 tot 5 maart 2015 18:00 

De U15 houdt elke zes weken een U15-café waar de leden 
elkaar treffen rond een of meer thema’s. Dat thema kan een 
project of maatregel zijn, een slimme deal, of een tool voor 
gedragsverandering. Ook niet-leden of aspirant-leden zijn van 
harte welkom tijdens de cafés.  
 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@u15.nl.  
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