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special mobiliteit en sdgs
In deze speciale Middelpunt veel aandacht voor duurzame
mobiliteit, met interviews en praktische voorbeelden van activi
teiten waarmee een flinke CO 2-besparing is bereikt. En in het hart
van Middelpunt nog een extraatje over de 17 werelddoelen van de
Verenigde Naties, de SDGs (Sustainable Development Goals). Die
zouden een richtsnoer voor ieders handelen moeten zijn. Vijf
leden van de regionale verenigingen van VNO-NCW laten zien
wat dit oplevert, niet alleen voor de samenleving, maar ook voor
hun bedrijf. OFN is voor VNO-NCW Midden het grote voorbeeld.

wat is de waarde van mobiliteit?
Met die vraag bracht Annemieke Nijhof het debat op gang aan
de Klimaattafel Mobiliteit. “Als je elkaar vindt op een ideaal,
houd je elkaar langer vast” is haar overtuiging. Vanuit dat
perspectief heeft de mobiliteitstafel niet alleen gekeken naar
oplossingen voor de opdracht die de tafel van minister Wiebes
kreeg, maar is een gemeenschappelijk ideaal gevonden.

8
ZEVENTIEN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

BEDRIJVEN MAKEN HET VERSCHIL
“Veel Nederlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Develop-

nederland koploper in circulair verwerken auto’s
Dat hebben we mede te danken aan Auto Recycling Nederland
(ARN) dat in 1995 werd opgericht door de autobranche om ervoor
te zorgen dat autowrakken op een verantwoorde wijze worden
gedemonteerd en hergebruikt. Inmiddels wordt 98,6% van elk
ingeleverd wrak op een circulaire wijze verwerkt.

ment Goals (SDGs), of het nou gaat om zorgen voor schoon water, schone binnensteden

14

of het verbeteren van de gezondheidszorg. Stuk voor stuk terreinen waar wij met onze
bedrijven het verschil kunnen maken voor andere landen. Laat je inspireren en doe mee!“
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

“mobiliteit is een business case”
Op 1 juli 2018 stopte het programma Beter Benutten , een
samenwerkingsplatform van overheden, bedrijfsleven
en regio’s om de bereikbaarheid van regio’s over weg,
water en spoor te verbeteren. Wat heeft het programma
opgeleverd en hoe gaan we verder? Een gesprek met
gedeputeerde Bert Boerman van provincie Overijssel. “We
staan voor forse uitdagingen die een integrale visie vragen”.

18

rijden op waterstof of elektriciteit?
De automarkt verandert razendsnel. Fabrikanten én consumenten
nemen langzaam afscheid van dieselauto’s en kiezen voor
hybridev arianten of volledig elektrisch rijden. Waarom kiezen
ondernemers voor rijden op elektriciteit of waterstof?
Hajé de Jager en Arjan de Putter delen hun ervaringen.
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Mobiliteit is de schakel tussen een individu en meedoen in de samenleving
zegt Annemieke Nijhof, voorzitter van de Klimaattafel-mobiliteit in dit
nummer van Middelpunt. Ik sluit me daar volledig bij aan. Mobiel zijn, je
kunnen bewegen en verplaatsen, geeft vrijheid en autonomie. Het principe
om zelf te kunnen bepalen waarheen en wanneer je wilt gaan, draagt voor
de meeste mensen bij aan welzijn en geluk. Voor een goed ondernemersen vestigingsklimaat zijn bereikbaarheid over weg, water, spoor, door
de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur basisvoorwaarden. VNO-NCW Midden vraagt daarom bij raadsleden, provincies en Rijk
aandacht voor deze vraagstukken en mogelijke oplossingen. Via economische ‘groeikaarten’ is per regio in beeld gebracht wat die knelpunten in
Midden- en Oost-Nederland zijn. Oplossingen zitten niet alleen in ‘meer
asfalt’, maar bijvoorbeeld ook in slimmer gebruik van wegen, alternatieve mobiliteitsmaatregelen en het stimuleren van ov-gebruik, fietsen en
lopen. Een betere doorstroming draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en
daarmee aan de ambitie van een klimaatneutrale samenleving. Daar werken

COLOFON

we graag aan mee. Bijvoorbeeld door u te inspireren met deze special van
Middelpunt. We hopen dat u inspiratie vindt in de goede voorbeelden over

Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het

anders reizen, enthousiast wordt van automobilisten die elektrisch of op

regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland,

waterstof rijden of van bedrijven die samen met een mobiliteitsmakelaar of

Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen

een netwerk het mobiliteitsvraagstuk aanpakken.

de belangen voor onze leden: ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven.

Het belang van infrastructuur en mobiliteit én bestrijden van de klimaat-

Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden:

verandering zien we ook terug in de werelddoelen van de Verenigde Naties

www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap

(‘Sustainable Development Goals’ oftewel SDGs), die drie jaar geleden

T 055 – 5222606

ondertekend werden door alle lidstaten, voor een leefbare wereld in 2030.

E info@vno-ncwmidden.nl

Iedereen kan bijdragen aan het behalen van de doelen en steeds meer

Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden

bedrijven doen dat ook en verankeren een of meer van de zeventien SDGs

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar.

als richtlijn in hun beleid. In het hart van dit magazine, in een achtpagina

De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie

dik katern, vindt u meer informatie over de VN-werelddoelen en deelt

van VNO-NCW Midden, Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn of

onder andere general manager Sean Buitenhuis van Outdoor Furniture

ledenadministratie@vno-ncwmidden.nl.
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Veel leesplezier en hopelijk geven de inspirerende voorbeelden en verhalen
in deze special u stof tot nadenken en handvatten om mee te doen in de
transitie naar een schonere wereld.
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Jacco Vonhof nieuwe voorzitter MKB-Nederland
Wij zijn blij en trots dat ‘onze’ voorzitter
VNO-NCW Midden, Jacco Vonhof, met
ingang van 4 september is benoemd
tot de nieuwe landelijke voorzitter van
MKB-Nederland.
Jacco heeft met zijn medebestuursleden
ruim vijf jaar op dynamische en constructieve wijze onze vereniging koers en
richting gegeven.

en lokale ondernemersverenigingen
verstevigd en is de vereniging financieel in
gezonde status.

Hij heeft altijd het belang van (MKB-)ondernemers als uitgangspunt van zijn handelen genomen en stond aan de basis van
belangrijke veranderingen bij de regionale
vereniging. Voor een sterke lobby zijn regio’s samengevoegd, is de samenwerking
met branches, MKB-Nederland Midden

Onder voorzitterschap van oud-bestuurder Foppe Atema zal een kleine
commissie samen met Ron van Gent,
directeur VNO-NCW Midden, de opvolging van Jacco voorbereiden. We hopen
en verwachten uiterlijk op onze Algemene
Ledenvergadering van april 2019 zijn

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor
zijn niet aflatende inzet en prettige manier
van besturen en wensen hem veel succes
en plezier in zijn nieuwe rol bij MKBNederland!

opvolger voor benoeming voor te kunnen
dragen. In de tussentijd zullen we de bestuurlijke honneurs van Jacco opvangen
in ons Algemeen Bestuur.

Nieuwe junior regiomanager VNO-NCW Midden
Op 3 september is Loes Brijker (26) gestart bij VNO-NCW
Midden als junior regiomanager voor de VNO-NCW-regio’s
provincie Utrecht en Stedendriehoek. Zij ondersteunt de beide
regiobesturen en regiomanagers op diverse thema’s en activiteiten. Loes volgt Bram Harmsma op, die zijn loopbaan voortzet
als wethouder van gemeente Steenwijkerland.
Loes is al een paar jaar werkzaam in Oost-Nederland en
heeft ervaring in de regio Stedendriehoek op het gebied van
communicatie, evenementen en (regio)profilering. Zij heeft
veel samengewerkt met ondernemers, ondernemersverenigin-

gen en opdrachten uitgevoerd voor meerdere bestuurlijke en
ambtelijke opdrachtgevers die werken aan duurzaamheid, de
energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het
afgelopen jaar heeft Loes als senior communicatie en evenementen gewerkt bij de Campagnefabriek.
Tijdens haar deeltijd masteropleiding aan de universiteit heeft
Loes ervoor gekozen om zich te specialiseren in Strategie en
Innovatie. Innovaties worden al lange tijd gezien als een van de
belangrijkste drijfveren voor het voortbestaan en de groei van
een organisatie. Loes richt zich met name op open innovatie. “Ik
geloof heel erg in de kracht van samenwerking en het openstellen van (organisatie)grenzen om te kunnen leren, experimenteren en innoveren”, aldus Loes.
“Ik kijk er erg naar uit om vanuit VNO-NCW Midden te werken
aan projecten, de intensivering van samenwerking en nieuwe
businesscases die bijdragen aan de belangen van onze leden en
economische en regionale ontwikkeling van de Stedendriehoek
en provincie Utrecht. Het komende jaar wil ik graag onze leden
ondersteunen tijdens de grote veranderingen die ons te wachten staan, zoals de energietransitie en de verschuivingen op de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door leden met elkaar in contact te
brengen, zodat ze kennis en ervaringen met elkaar uit kunnen
wisselen maar ook door handvatten en oplossingen te bieden.”

Contact
Loes Brijker, junior regiomanager VNO-NCW Midden,
brijker@vno-ncwmidden.nl
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Techniekdagen 2018: verbreding en groei
In september en oktober hebben verschillende Techniekdagen plaatsgevonden
in onze regio. In Nijmegen, Bocholt en
Arnhem gingen kinderen met hun ouders
op ontdekkingstocht om te ondervinden
hoe leuk techniek en technologie is.
Met 25.000 bezoekers zijn de Techniekdagen een begrip in Oost-Nederland
geworden, waaraan honderden bedrijven
en kennisinstellingen een bijdrage leveren.
Pieter de Boer is medeorganisator van de
Techniekdagen. Hij vertelt: “We zijn de
Techniekdagen aan het verbreden. Zowel
over de grens, naar Duitsland, als richting
zorg en duurzaamheid.”

Techniktag Bocholt
Op 22 september vond voor de tweede
keer de Deutsch-Niederlandische
Techniktag plaats bij Berufskolleg-West te
Bocholt. Deze keer deden maar liefst

25 Duitse bedrijven mee en ongeveer
evenveel Nederlandse.

Nijmegen
In het Nijmeegse Technovium vond op
29 september alweer de tiende editie
plaats van de Techniekdag. Dit jaar lag
het accent op duurzaamheid, omdat
Nijmegen European Green Capital 2018
is. Middelbare scholieren konden een VR
3D-bril winnen door te bloggen over de
dag. Voor kinderen van de basisschool
was er een speurtocht met mooie prijzen.

Arnhem
De Techniekdag Arnhem 2018 heeft
6 oktober plaatsgevonden op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Ook dit jaar
was de organisatie in samenwerking met
het festival INNOVATE. Verder werkte de
Techniekdag samen met de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.
Naast een heel scala aan technische

onderwerpen, was er dit jaar de Zorgtechnologiestraat. Zorginstellingen uit
de regio, zoals Siza Dorp en Rijnstate
Ziekenhuis lieten er zien wat ze allemaal
aan nieuwe technieken gebruiken.

Contact
Voor vragen en ideeën, neem contact op
met Pieter de Boer, regiomanager VNONCW Midden, deboer@vno-ncwmidden.nl.
www.techniekdag.nl
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Bas Coumans versterkt Dirkzwager wint internationale
team KroeseWevers
prijs met nieuwe platform
Corporate Finance
Op het jaarlijkse internationale Umbraco-congres CodeGarden heeft ArnBas Coumans is
met ingang van
1 september 2018
toegetreden tot
het Corporate
Finance team van
KroeseWevers.
Hij zal zich
hoofdzakelijk
richten op de regio’s Achterhoek en de Liemers en
werkzaam zijn vanuit kantoor Doetinchem.
Bas Coumans (38 jaar) heeft ruim zes jaar ervaring
in de fusie- en overnamemarkt (laatstelijk als
senior manager bij Mazars) en is in die periode
betrokken geweest bij diverse mid-market
transacties. Daarvoor is hij 13 jaar werkzaam
geweest in de accountancy.

hems advocaten- en notarissenkantoor Dirkzwager een award gewonnen
met het nieuwe kennisplatform. Met het nieuwe platform gaat het delen van
kennis nog gebruiksvriendelijker en doordachter.
In samenwerking met Perplex heeft Dirkzwager met de lancering van het
nieuwe platform haar specialisten inzicht gegeven in de kwaliteit én het gebruik van de online kennisartikelen. Dit betekent dat de ruim 150 auteurs, die
meer dan 1.000 artikelen per jaar schrijven, inzicht hebben in de statistieken
van de eigen geschreven artikelen. Het platform registreert het behalen van
vooraf bepaalde doelen. Dit wordt vertaald naar een conversieratio, een
percentage waarmee de kwaliteit van een artikel inzichtelijk wordt.
Het afgelopen jaar werkte Dirkzwager advocaten & notarissen aan een grote
innovatie: één centraal en overzichtelijk online platform, waarin alle content
en kennis van ruim 15 kennispagina’s samenkomt. Zo kan het advocaten en
notarissenkantoor nog actiever en gerichter kennis delen. Gebruikers vinden
sneller en makkelijker hun weg naar de gewenste informatie én het platform
biedt proactief nog veel meer relevante informatie aan.
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Marktdag Ondernemend Aanbesteden Utrecht
Op woensdagmiddag 7 november
2018 organiseren VNO-NCW regio
Utrecht en MKB-Nederland Midden dé
netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers
en opdrachtnemers werkzaam in
de openbare ruimte, woning- en
utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen
van klimaatveranderingen in samenleving
en gebouwde omgeving? Zijn er naast
bedreigingen juist ook kansen? Op welke
gebieden wordt het aanpassingsvermogen
uitgedaagd? Kom op 7 november naar
AFAS in Leusden.

Met deze netwerkbijeenkomst brengen
we partijen bijeen, die invloed hebben op
de fysieke leefomgeving. We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat
in de openbare ruimte en in woning- en
utiliteitsbouw op te pakken.

Wat staat er op het programma?
Er is een plenaire opening met onder
meer Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Matthijs Huizing (aanjager van
het traject Beter Aanbesteden). Daarnaast
is er een afvaardiging van de klimaattafels,
waar de uitvoering van het klimaatakkoord
wordt besproken.

Een greep uit de workshops
Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s
op het programma staan. Denk daarbij aan
onderwerpen als de actieagenda Beter
Aanbesteden, klimaatadaptatie, snelheid in
nutsaansluitingen en internationaal maat-

6

schappelijk verantwoord ondernemen.
Onder meer VHG, Aedes en de gemeentes Amersfoort en Leusden werken mee
aan de workshops.
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Voor wie interessant?
•B
 estuurders en medewerkers van (lokale)
overheden, netbeheerders en woningcorporaties
• Beheerders van de fysieke leefomgeving
•M
 edewerkers betrokken bij het in de
markt zetten van aanbestedingen
• Bouw
infra- en cultuurtechnische
bedrijven, installateurs, architecten,
advies- en ingenieursbureaus
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Marktdag Ondernemend Aan-
besteden Utrecht
Datum: woensdag 7 november 2018
Tijd: 12.15 uur – 17.30 uur
Locatie: AFAS, Philipsstraat 9, 3833 LC
Leusden
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10 punten voor sterke
regionale economie
Provinciale Statenverkiezingen 2019

Een sterke regionale
economie is de basis
voor werkgelegenpunten voor een sterke economie in
heid en welzijn. Geef
provincie Utrecht
ondernemers daarom
ruimte. Politieke partijen kunnen daaraan
bijdragen door in de
verkiezingsprogram
ma’s voor de Provin
ciale Statenverkiezingen
in 2019 standpunten
op te nemen, die een
vitale provincie en regio
stimuleren. VNONCW Midden en MKBNederland Midden vragen aandacht voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid. U kunt de 10-puntenplannen voor de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel
en Utrecht bekijken op www.vno-ncwmidden.nl/
provinciale-statenverkiezingen-2019/

Een sterke regionale economie is basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef ondernemers
daarom
ruimte.
Politieke
partijen
kunnen
daaraan
bijdragen
door
in
de
verkiezingsprogramma’s standpunten op te nemen, die een vitale provincie en regio
stimuleren.

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in de provincie Utrecht vragen aandacht voor
ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

Maak sterker wat sterk is

Breng infrastructuur naar hoger niveau

Inzetten op pijlers van werkgelegenheid en Bruto
Regionaal Product, zoals groot- en detailhandel,
zakelijke- en financiële dienstverlening, gezondheidsen welzijnszorg, bouwnijverheid, informatie &
communicatie, (maak)industrie en transport &
logistiek.

Reserveer de komende jaren middelen voor het
verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie
Utrecht (op alle vlakken: weg, spoor, water, OV,
fiets) en benut multimodale (knooppunt-)
ontwikkelingen voor goederenvervoer. De
aantrekkende economie en de groei de komende
jaren van het aantal woningen en inwoners, zoals
omschreven in het Programma U Ned, zet druk op de
capaciteit van het wegennet en het OV-netwerk.

Zorg ervoor, samen met overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen, dat bestaande bedrijven in de
provincie Utrecht kunnen blijven ondernemen en
groeien én nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.
Een sterke en slagvaardige Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht kan hierbij helpen.

2

Zoek sterke verbindingen met de Regio Food Valley en
andere aangrenzende regio’s.

Zet samen met andere stakeholders, waaronder het
bedrijfsleven, de lobby in richting het Rijk om het
Programma U Ned te kunnen realiseren. Zet hierbij
onder andere in op een nieuw OV-netwerk rondom en
in de stad Utrecht met knooppunten en een tweede
intercitystation.

Ontwikkel een realistisch, vraaggestuurd
programma voor nieuwe bedrijventerreinen en
kantoor- en winkellocaties

Stimuleer het ontwikkelen van logistieke
ontkoppelpunten voor stedelijke, regionale en
netwerkdistributie.

Pak als provincie een actieve regisseursrol op voor
regionale samenwerking en bewaak en stimuleer de
realisatie van op te knappen of met leegstand
bedreigde terreinen/locaties. In specifieke gevallen, na
regiobrede afstemming en duidelijke vraag, moeten er
mogelijkheden blijven voor nieuwe ontwikkelingen.

Verbeter knelpunten in de provincie als: Ring Utrecht;
een 2x2 Rijnbrug bij Rhenen; waardeer het Utrechtse
deel van N201 op naar 2x2 rijstroken;
verbeter/verleng de aansluitingen
Vinkeveen/Hilversum en Breukelen op de A2;
bevorder de doorstroming van de A2 tunnel bij
Leidsche Rijn en meer veiligheid op N-wegen.

Benut de provinciale regisseursrol voor het
ontwikkelen van nieuwe combinaties wonen-werken,
een samenhangende en regionaal passende
benadering, snelle en flexibele dienstverlening,
regelgeving en planvorming. Met voldoende ruimte
voor uitbreiding in de eigen lokale omgeving en
aandacht voor optimale fysieke ontsluiting van de
bedrijfslocaties.

Verbeter de digitale bereikbaarheid door in te zetten
op 100%-dekking van een snelle en goede
internetverbinding in de gehele provincie (denk aan
kansen big-data), omdat deze past bij de
kenniseconomie en de smart mobility- en
verduurzamingsvraagstukken. Aandacht voor digitale
veiligheid is ook van belang, omdat criminaliteit
steeds meer verschuift naar online.

Versterk kapitaal landelijk gebied

Versterk de verbinding tussen de ontwikkelingen in het landelijk en het stedelijk gebied. De toeristischrecreatieve en agrarische sector spelen daarin een belangrijke rol en hebben hulp nodig bij verduurzaming
en versterken van de concurrentiepositie.

Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl

‘Nederland hoeft niet
vast te lopen’
Het kabinet presenteerde onlangs een prachtige Miljoenennota. Tegelijkertijd zit Nederland op allerlei terreinen aan zijn taks. De Nederlandse wegen
en het openbaar vervoer lopen vol, de arbeidsmarkt kent grote tekorten en
er worden te weinig woningen gebouwd.
Verder zijn er komende jaren omvangrijke investeringen in duurzame
energienetwerken nodig. Ondanks alle mooie plannen zijn de aangekondigde investeringen niet genoeg om het vastlopen van ons land te voor
komen. Daarvoor zijn de uitdagingen simpelweg te groot.
Zijn er dan geen oplossingen voorhanden? Jawel. Overheid en bedrijfsleven
hebben eerder met dit bijltje gehakt toen we tegen dit soort grenzen aanliepen. De Tweede Maasvlakte en de Westerscheldetunnel konden groten
deels met private financiering worden gerealiseerd. Het rijk bracht eigen
vermogen in, had als aandeelhouder zeggenschap én maakte een mooi
rendement. Een dergelijke aanpak moeten we de komende jaren weer uit
de kast trekken. Want uit het rijksbudget alleen gaat het niet gebeuren.
Met de oprichting van een nieuwe investeringsbank (Invest NL) is al een
eerste stap gezet voor de financiering van dit soort projecten. Maar dat
is niet genoeg. Belangrijker nog is dat degelijke en gezonde investerings
plannen worden uitgewerkt.
Het spoor staat al langer serieus onder druk. Nieuwe snelle verbindingen
naar bijvoorbeeld Duitsland (vanuit Arnhem) en betere internationale
verbindingen naar Brainport Eindhoven, zijn essentieel. Ook ‘elke tien
minuten een trein’ moet op veel meer plekken worden ingevoerd. Snelle
lightrail-verbindingen zijn, zeker rond Amsterdam en in de Haagse en
Rotterdamse regio, onontbeerlijk.
Een uitbreiding van Schiphol in zee moeten we nu eens grondig uitwerken. Op het terrein van duurzame energie moeten we denken aan nieuwe
warmtenetwerken of een proeffabriek voor het recyclen van plastics.
Al deze projecten kunnen grotendeels met privaat kapitaal worden gefinancierd, dat is er namelijk in overvloed. Het enige wat de rijksoverheid hoeft te
doen is regie nemen, regels aanpassen en eigen vermogen inbrengen. Hoe
dan ook, er moet vaart worden gemaakt, want als we niks doen loopt de
boel vast.
Wij bepleiten dat de overheid samen met het bedrijfsleven de meest kansrijke projecten uitwerkt in een publiek-privaat Versnellingshuis van overheid
en bedrijfsleven samen.
We moeten weer eens goed kijken hoe we dat begin van deze eeuw met
de Tweede Maasvlakte hebben gedaan. Er ligt een prachtige miljoenennota
die hiervoor alle ruimte biedt.
Nederland hoeft niet vast te lopen. Maar we moeten wel uit een ander,
eerder gebruikt, vaatje tappen.
HANS DE BO ER
VO O RZIT TER VNO-NCW
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ANNEMIEKE NIJHOF, VOORZITTER KLIMAATTAFEL MOBILITEIT:

“Het zou helpen
als het klimaat
probleem in een
crisissfeer belandt”
8
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MOBILITEIT
Interview: Arno van der Steen en Gerreke de Weijer
Foto: Evert van de Worp

Wat is de waarde van mobiliteit? Met die vraag bracht Annemieke Nijhof in
maart het debat op gang aan de Klimaattafel Mobiliteit. Als onafhankelijk
voorzitter vond ze het belangrijk met de tafeldeelnemers eerst de context
te bespreken en een missie te formuleren. “Als je elkaar vindt op een ideaal,
houd je elkaar langer vast” is haar overtuiging. Vanuit dat perspectief heeft
de mobiliteitstafel niet alleen gekeken naar oplossingen voor de opdracht
die de tafel van minister Wiebes kreeg – in 2030 49% minder CO₂ uitstoot
en in 2050 volledig emissieneutraal –, maar is een gemeenschappelijk
ideaal gevonden, dat uitgangspunt werd voor alle voorstellen: mobiliteit
is de schakel tussen een individu en het meedoen aan de samenleving.
“In Nederland is er nog altijd een miljoen mensen die geen toegang tot
mobiliteit hebben: kinderen die geen fiets hebben, gezinnen waar geld
ontbreekt voor een OV-chipkaart. Dat heeft impact.”

A

nnemieke Nijhof, CEO van internationaal
ingenieursbureau Tauw, werd begin dit jaar
persoonlijk door het ministerie benaderd om
onafhankelijk voorzitter te worden van de mobiliteitstafel. Dat was op basis van haar ervaringen ‘in het veld’
en kwaliteiten als ‘groepen bij elkaar kunnen brengen’
en ‘projectmatig werken’. “Ik heb veertien jaar in Den
Haag gewerkt, in verschillende functies in de ruimtelijke ordening, waterbeheer en milieu. Met mobiliteit
had ik slechts zijdelings te maken”.

Sluipmoordenaar
Naast een onafhankelijk voorzitter nodigde het ministerie twintig tafeldeelnemers uit die de sector breed
vertegenwoordigen. Afgevaardigden van bijvoorbeeld de Fietsersbond, ANWB, brancheverenigingen,
FNV en Topsector Logistiek fixeerden zich niet uitsluitend op de doelstelling 7,3 megaton CO2-besparing in 2030, maar zochten met een gezonde dosis
opportunisme naar het meest ambitieuze scenario,
waarin alle mogelijkheden werden opengehouden
en bewust geen keuzes gemaakt zijn. “Stel dat we alles doen. Het meest maximale”. Met dat uitgangspunt
kwam de tafel uit op bijvoorbeeld 18 scenario’s voor
elektrificatie van het wagenpark: welke maatregelen
hebben welke invloed, wat gebeurt er bij veel stimulering vanuit de overheid, bij weinig, etc. Nijhof: “De
overheid kan maatregelen beïnvloeden door regelgeving, flankerend beleid of door financiële prikkels.
Minder accijns, geen belasting, geen bpm? Aantrekkelijk, maar ingrijpend voor de rijksbegroting. Wat
kan wel, wat kan niet? Daar gaat de politiek over. Het
cafetariamodel dat we hebben ontwikkeld – met in
potentie 16 megaton reductie van CO2 - wordt nu beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving.
Aan de mobiliteitstafel geen discussie over de opdracht van de minister. Die werd breed geaccepteerd.

Als we meer inzicht hebben in de financiële gevolgen
en na sturing vanuit het kabinet gaan we terug naar
de tafel, maken we die keuzes en zetten ze om in concrete acties”. Wat Nijhof betreft is snelheid nodig. “Ik
mis de urgentie. Het zou helpen als het klimaatprobleem in een crisissfeer belandt. Het mandaat bij een
crisis is groter, waardoor besluitvorming en handelen
sneller gaan. Waarom kon er bij de financiële crisis

Annemieke Nijhof
1966 Geboren in Baarn
1984 	Twente University Chemische
Technologie
1995 TSM Business School MBA
1991 Diverse functies Tauw
1998 	Coördinator Technische Wetenschappen, ministerie OCW
1999 Diverse functies ministerie I&M
2005 	Raadadviseur van minister-president
Balkenende
2008 	Directeur-Generaal Water, ministerie
I&M
2011 Lid Raad van Bestuur Grontmij
2012 Ceo Tauw Group
2015 Uitgeroepen tot topvrouw van het jaar
Nevenfuncties
Commissaris van de Nederlandsche Bank,
Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Evides Waterbedrijf, Lid van de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastrucuur, Lid van de
Supervisory Board van het KNMI, Lid van de
Maatschappelijke Klankbordgroep RIVM, Lid
van de Taskforce Bouwagenda, Lid van het
Bestuur van de Bouwcampus
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wel gehandeld worden en is consensus zoeken bij dit
onderwerp de hoofdtoon? Ik maak me zorgen. Als lid
van de Raad van Toezicht van het KNMI zie ik veel
bezorgde wetenschappers. CO₂ is een sluipmoordenaar, de gevolgen zijn wereldwijd voelbaar”.

Gedragsverandering
Welke keuzes ook gemaakt worden, er wordt in ieder
geval ingezet op gedragsverandering. Nijhof gelooft
daarin. Tauw is een van de deelnemers van de werkgeversaanpak Anders Reizen, een afspraak van ruim
veertig Nederlandse bedrijven om de uitstoot door
zakelijke reizen met de helft terug te brengen. VNONCW is een van de initiatiefnemers van de Anders
Reizen-coalitie. “Als CEO ben ik ambassadeur van
emissieloos reizen en probeer ik mijn organisatie mee
te krijgen”. Haar enthousiasme en goede voorbeeld
werken ongetwijfeld aanstekelijk. Ze heeft haar eigen
rijgedrag onder de loep genomen en wil het aantal
autokilometers daadwerkelijk met de helft terugbrengen naar 25.000 per jaar én is overgestapt naar een
volledig elektrische VW-Golf. “Natuurlijk moest ik
drempels over, het is wennen en plannen. Ik combineer afspraken, werk thuis, pak de fiets of het OV. Ik
zou nu niet meer anders willen. En ja, elke verandering

geeft ongemak en weerstand.
Werkgevers denken dat ze in
deze toch al krappe arbeidsmarkt
minder aantrekkelijk worden als
ze geen leaseauto aanbieden.
Maar kijk naar de normverandering bij roken of vlees eten. Het
kan. Vegetarisch eten is ook op
weg de nieuwe norm te worden
en vleesconsumptie de uitzondering”. Waarmee Nijhof maar
wil aangeven dat het autobezit
in de toekomst ter discussie zal
staan en wat haar betreft gaat
verschuiven naar autogebruik.
“Niet de auto staat centraal, maar
de mens”. Dat sluit aan op de visie
van de mobiliteitstafel: zorgeloos en emissieloos reizen voor iedereen. Uitstekende bereikbaarheid moet
toegankelijk zijn voor jong en oud, arm en rijk, valide
en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. “Mobiliteit is een verworven recht,
maar dat betekent niet dat je zonder nadenken in de
auto of het vliegtuig moet stappen.” In de toekomst
zal mobility as a service belangrijk worden, waarbij
voor elk individu allerlei vervoersvormen optimaal
gecombineerd worden. Daar zijn nog veel data, onderzoek en analyses voor nodig, maar Nijhof gelooft
in de innovatiekracht van de markt.

Rekening rijden
Naast gedragsverandering wil de mobiliteitstafel inzetten op slimmere en schonere mobiliteit.
Slimmer, door het beter en anders benutten van vervoerscapaciteit – bijvoorbeeld betere belading van
vracht- en bestelauto’s - , en schoner, door het elektrificeren van het hele wagenpark: van brommers
tot personenauto’s, van transportbusjes tot taxiënde
vliegtuigen. Dit kan op korte termijn technisch al gerealiseerd. “Als alle automobilisten volledig elektrisch
gaan rijden, dan kan dat acht miljard aan accijns
opbrengsten schelen (en als deze auto’s geen BPM

Sectortafel Mobiliteit
Bedrijven en organisaties in de sector Mobiliteit willen de uitstoot van het broeikasgas CO₂ verminderen
door meer elektrisch vervoer en transport en verbetering van de verkeersstromen. Zo wil de sector in
2030 7,3 miljard kilogram minder CO₂ uitstoten. De ambitie is een overgang naar zorgeloze mobiliteit,
met uitstekende bereikbaarheid, optimale aansluiting tussen vervoermiddelen (auto, fiets, bus, trein, etc.),
hoge verkeersveiligheid en zonder CO₂-uitstoot. De sectortafel Mobiliteit bestaat uit afgevaardigden van
een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die
nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector te behalen.
Annemieke Nijhof is voorzitter van de sectortafel mobiliteit van het Klimaatakkoord. Ze is CEO van Tauw
Group, een Europees ingenieurs- en adviesbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame
ontwikkeling van de leefomgeving. Lid VNO-NCW Midden.
www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit
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COLUMN
ARNO VAN DER ST E E N

Tauw en SDGs
Tauw heeft duurzame ontwikkeling in haar
missie staan: ‘sustainable solutions for a better
environment’. Wij bestaan omdat we impact
willen hebben op de ontwikkeling van de samenlevingen waar we werkzaam zijn. Met onze
projecten ondersteunen we zowel publieke als
private opdrachtgevers met het verbeteren van
de leefomgeving. Daarmee zit het merendeel
van onze impact in de SDGs die betrekking
hebben op de kwaliteit van het milieu en water, grondstoffengebruik, de aanpassing aan
klimaatverandering, de energietransitie (SDG
6, 7, 9, 11, 12,13, 14 en 15). Maar duurzame ontwikkeling gaat over het samenspel tussen alle
doelen: we werken dus in ons bedrijf ook aan
partnerschappen (bijvoorbeeld met IVN), aan
gendergelijkheid en ‘waardig werk voor iedereen’ in ons HR beleid en dragen we graag bij
aan kwaliteitsonderwijs.

MOET ik nu mijn
gedrag veranderen?
Als we praten over Duurzaamheid, praten we eigenlijk altijd over gedragsverandering. Bij Duurzame Mobiliteit is dat niet anders. Dus het antwoord op de
titel is: “JA, u moet uw gedrag veranderen!”.

en motorrijtuigenbelasting betalen, nog eens acht
miljard). Wie gaat dat gat in de rijksbegroting dichten?” Verwijzend naar de visie van de mobiliteitstafel:
“Het kan niet zo zijn dat laagbetaalden opdraaien voor
de kosten van de verandering die we allemaal door
maken. In dat kader is volgens Nijhof rekening rijden een optie om naar een eerlijker verdeling van de
kosten van mobiliteit te komen. De extra inkomsten
gaan in het Infrafonds waarmee de overheid lightrail,
bruggen, extra spoor e.d. meefinanciert. Voor zwaar
vrachtvervoer is waterstof een belangrijke schakel.
“Eigenlijk kiezen we voor alles wat groen is, ook voor
groene waterstof, maar elektrisch rijden is verder,
daar kun je meer CO₂-megatonnen mee scoren, tot
misschien wel drie of vier megaton. Als Nederland
bij de koplopers wil horen, is een groter elektrisch
auto-aanbod belangrijk, met kleinere modellen, die
ook interessant zijn voor de tweedehands markt. De
ontwikkeling van auto’s op waterstof is onder andere
afhankelijk van de tankinfrastructuur. Die moet beter. Totdat er genoeg groene waterstof of elektriciteit
beschikbaar is, blijft ook biomassa een belangrijk alternatief. Duurzame biobrandstof zal voorlopig nodig
blijven voor zware transport en industrie”. Nijhof benadrukt: “Er is niet één oplossing voor de problemen.
We hebben leiderschap en innovatie nodig, op alle
niveaus”.

Gedragsverandering betekent echter niet altijd dat u van alles niet meer

Toekomst

ARNO VAN DER STEEN

Over vijf jaar zal het Klimaatakkoord geëvalueerd worden en een nieuwe ronde tafelgesprekken nodig zijn,
verwacht Nijhof. “We hebben nu alle glimmertjes en
kralen tot een mooie ketting geregen, maar de gezamenlijke basis is dun. Hopelijk is er over vijf jaar meer
kennis over mobiliteitssystemen en innovatieve toepassingen. Dat wens ik een ‘volgende Annemieke’ toe”.

MO BIL ITEITSMAKEL AAR REG IO ARNHEM NIJMEGE N

mag. Misschien is zelfs wel het tegendeel het geval. Als we met zijn allen
ons gedrag (een beetje) veranderen, krijgen we allemaal meer vrijheid, minder
files en meer ruimte om ons te verplaatsen. Hoe dan?
M.I.D.N.D.
Deze mysterieuze afkorting staat voor ‘Moet Ik Dit Nu Doen’, een bekend
zinnetje bij timemanagement, waarbij men zich eigenlijk vijf vragen stelt door
telkens op een ander woord in de zin de klemtoon te leggen. Door op deze
manier na te denken over een geplande actie, ga je je vanzelf het nut en de
noodzaak ervan afvragen. Probeert u het maar eens …
Moet Ik Deze (reis) Nu Maken
Bij mobiliteit zouden we net zo te werk kunnen gaan. Bij elke rit, of deze
nou privé, zakelijk of woon-werk is, zou u uzelf eigenlijk ook deze vijf vragen
moeten stellen:
- Moet: is de reis echt noodzakelijk. Wat gebeurt er als ik het niet doe? Skype?
- Ik: kan ik met iemand meerijden of kan een ander gaan?
- Deze (reis): kunnen we misschien beter ergens anders afspreken? Andere
route?
- Nu: is dit het beste tijdstip of kan het ook later/vroeger, zonder file?
- Maken: is de auto de beste optie of beter OV/fiets/e-bike?
Kortom: een ander gedrag hebben we zelf in de hand en is veel minder moeilijk dan we denken. Ons mobiliteitsgedrag lijkt vooral gebaseerd op ‘zo-doeik-het-altijd’, maar dat blijkt op lange termijn niet houdbaar. Lange termijn
vraagt juist om duurzaamheid en duurzaamheid vraagt dus om verandering.

VANDERSTEEN@VNO-NCWMIDDEN.NL
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SPECIAL

Kies ook voor
duurzame
mobiliteit!
GOED
!
IDEE

3 TIPS

Vitalere en productievere medewerkers, een
aantrekkelijker werkgeverschap en een lagere CO2voetafdruk, dat wil jouw bedrijf toch ook? Of je nu een
klein of groot bedrijf hebt, die slimme stap is prima
te maken. Hoe? Kies voor duurzame mobiliteit! Doe
bijvoorbeeld mee aan de nieuwe vrachtfietsactie.

Al zo’n 200 bedrijven in de Cleantech Regio kiezen
voor duurzame mobiliteit, mede dankzij de hulp van
het programma Slim en Schoon Reizen. Wil jouw bedrijf deze slimme stap ook maken? Drie tips van onze
Inspirator duurzame mobiliteit Elske van de Fliert:

1

Laat medewerkers carpoolen en
fietsen.
Dat maakt ze vitaler en productiever. En levert jouw
organisatie een lagere CO2-voetafdruk op, een minder volle parkeerplaats én een beter bereikbaar bedrijf. Maar hoe krijg je die medewerkers zo ver? Elske:
“Door ze die andere vervoersvormen te laten uitproberen. Met de slimme deals van ons programma kan
dat. Laat je medewerkers bijvoorbeeld onze e-bikes
uitproberen voor hun woon-werkreis. Of bied je medewerkers de kans voordelig een e-bike te leasen. Of
laat ze zien hoe de high speed e-bike werkt. Slimme
deals genoeg!”
Ook profiteren van deze slimme deals?
www.slimschoonreizen.nl/slimmedeals.

12

3

2

Kies voor slimme, duurzame
logistiek.
Gewoon het bestelbusje of de vrachtwagen volladen
en gáán is niet meer van deze tijd. Slimme ondernemers denken na over het geschiktste vervoermiddel
en het beste moment. Niet voor niets is Fietskoerier
Deventer een enorm groeiend bedrijf. De fietskoerier
werkte mee met de vrachtfietsactie van Cleantech
Regio waarbij ondernemers een week een fietskoerier
inhuurden of zelf een elektrische vrachtfiets uitprobeerden. Een succesvolle actie, vertelt Jolien Post
humus van Fietskoerier Deventer. “Ook na de actieperiode bleven vijf organisaties gebruikmaken van de
fietskoerier.” Denk je nu: zo’n fietskoerier of vrachtfiets wil ik ook weleens uitproberen. Goed nieuws:
de vrachtfietsactie gaat op herhaling! Alle ins en outs
vind je op www.slimschoonreizen.nl/vrachtfiets.
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3

Zet je medewerkers in als
ambassadeurs.
Wie weten er het beste wat er leeft in jouw organisatie? Je medewerkers! “Daarom hebben wij de ambassadeursaanpak ontwikkeld”, vertelt Elske. “Hierbij
gaan we in workshops aan de slag met medewerkers
die slim en schoon reizen omarmen, erover meedenken en het willen uitdragen.” Onder andere Remeha
koos voor deze ambassadeursaanpak. Elske: “In de
eerste workshop bespraken we met de medewerkers:
waarom is duurzame mobiliteit belangrijk voor jullie en voor Remeha? Door hierbij stil te staan, raken
medewerkers enthousiast en betrokken. Ook hebben
we tijdens deze sessie Remeha’s doelstellingen voor
duurzame mobiliteit vastgesteld, onder andere: flink
meer fietsers en de inzet van elektrische poolauto’s.
In de volgende workshop bepalen we met welke tactieken en maatregelen Remeha haar doelstellingen
gaat bereiken. Zo leidt de serie workshops tot goed
uitgewerkte maatregelen die direct geïmplementeerd
kunnen worden en waarvan zeker is dat er onder medewerkers draagvlak voor bestaat. En dat alles binnen
de gestelde randvoorwaarden van bijvoorbeeld kos-

tenneutraliteit, vitaliteit en uitvoerbaarheid.” Ook een
slimme ambassadeursaanpak voor jouw bedrijf? Kijk
op www.slimschoonreizen.nl/ambassadeurs.
Zet ook de stap naar duurzame mobiliteit in jouw
organisatie. Stap 1: kijk op www.slimschoonreizen.nl.
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SPECIAL
Tekst: Arno van der Steen
Foto: ARN

“Alleen duurzame
mobiliteit als ook
einde duurzaam is”
Nederland is koploper in het circulair verwerken van auto’s. Dat
hebben we mede te danken aan Auto Recycling Nederland (ARN)
dat in 1995 werd opgericht door de autobranche om ervoor te
zorgen dat autowrakken op een verantwoorde wijze worden
gedemonteerd en hergebruikt. Inmiddels wordt 98,6% van elk
ingeleverd wrak op een circulaire wijze verwerkt.

14
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H

ans van de Greef, directeur van de Post
Shredder Technology (PST) fabriek op industrieterrein Medel bij Tiel is samen met zijn
mensen verantwoordelijk voor de laatste schakel in
de keten. “Wij krijgen geen hele auto’s binnen, maar
slechts dat gedeelte dat na de demontage door de autodemontagebedrijven en het shredden van de auto’s
overblijft. Juist die fractie – gemiddeld 180 kg van een
totaal autogewicht van 1040 kg – bevat allerlei reststoffen die moeilijk terug te winnen zijn, zoals delen
van de hemel, stoelbekleding, restanten stroomdraad
en deurbekleding.” Dit afval, want dat is het natuurlijk
als het de fabriek ingaat, wordt aangevoerd vanaf een
van de acht bij ARN aangesloten shredders. “Nadat een
wrak is ingeleverd bij een autodemontagebedrijf zal
deze alle bruikbare materialen eraf halen en eventueel
als tweedehands onderdeel verkopen. Ook heeft het
autodemontagebedrijf de plicht om het wrak ‘droog’ te
zetten, dus alle vloeistoffen er uit te halen. Het restant
moet vervolgens wettelijk worden afgevoerd naar een
shredder, die het vermaalt en alle metalen terug wint

voor hergebruik in de Hoogovens. Wat er daarna overblijft wordt hier de PST-fabriek ingevoerd.”, aldus Van
de Greef.

Groot machinepark
Maar liefst 210 machines zeven, verkleinen, bezinken,
ver
gruizen, verdichten en scheiden (magneten en
windshifting) het materiaal in fracties met een zuiverheid van bijna 99%. Daarmee wordt het materiaal van
afval weer bruikbare grondstof voor verwerkingsbedrijven en eigen gebruik (zie kader). In de controlekamer van de PST-fabriek worden de vele verschillende
chemische en technische processen in de gaten gehouden.
De financiering van ARN vindt plaats uit de recyclingbijdrage van € 40,- die betaald wordt op elke nieuwe
auto tot 3500 kg. Voor deze bijdrage zorgt ARN voor
het optimaal recyclen van de auto’s. Overigens niet
van alle auto’s, want jaarlijks exporteert Nederland veel
auto’s. Van de jaarlijkse verkoop van 450.000 nieuwe

Circore: nog minstens 50 jaar plezier van uw auto
Met de grondstoffen uit de PSTfabriek in Tiel maakt ARN, onder het
label Circore, circulaire beschoeiing
voor grondkeringen. Het product
is gemaakt van de teruggewonnen
kunststoffen en vezels uit de auto en

wordt omgezet naar een composietmateriaal dat verwerkt kan worden
als alternatief voor hout. Ook de kosten voor de Circore palen en planken
liggen in lijn met een houten versie,
maar Circore garandeert haar pro-

duct voor 50 jaar, dus bijna vier keer
zo lang als geïmpregneerd hout. Een
duurzame bijdrage aan een circu
laire economie.
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auto’s belanden na gemiddeld ongeveer 18 jaar elk jaar
200.000 stuks bij het autodemontagebedrijf. De rest
bevindt zich in het buitenland.

Geen verloren auto’s in Nederland
Door het waterdichte systeem van registratie van auto’s in Nederland raken er eigenlijk nooit auto’s kwijt
binnen het systeem. Omdat voor elke rijdende auto
wegenbelasting betaald moet worden, zorgen de bezitters dat ze bij het laatste afscheid een vrijwaringsbewijs
ontvangen. Het autodemontagebedrijf meldt de auto
dan in ORAD (Online Registratie Auto Demontage),

Een nieuw tijdperk;

met de e-bike naar je werk!

waarna de auto klaargemaakt wordt voor recycling.
Met een totaal recyclingresultaat van 98,6% van het
gewicht van de auto is Nederland koploper in Europa
in hergebruik. De PST-fabriek verwerkt jaarlijks 40.000
ton afval, waarvan 45% ook daadwerkelijk wordt hergebruikt en – nu nog – 55% toegevoegd wordt aan brandstoffen voor bijvoorbeeld cementovens, waarmee primaire brandstoffen bespaard worden. Van de Greef: “Er
zijn veel kansen voor hergebruik van het materiaal dat
nu nog verbrand of gestort wordt. De komende jaren
zal de wetgeving wijzigen en bedrijven de kans geven
om beter met hun restproducten om te gaan.”

Mobilys mobiliseert werkgevers
Al bijna 10 jaar ondersteunen wij werkgevers die hun mobiliteit
willen verduurzamen met innovatieve en eﬀectieve oplossingen.
De opkomst van de e-bike, en dan met name in het woonwerkverkeer en voor korte zakelijke ritten, heeft veel voordelen.
Vitalere medewerkers, kostenreductie en duurzaamheid gaan
hand in hand.

Onze oplossingen
E-bike probeerpool

Laat uw medewerkers op een laagdrempelige manier kennismaken met de voordelen van de e-bike en speedpedelec.

Full Operational E-bike Lease

Geen ﬁnanciële risico’s en maximale ontzorging, de basis van
onze leaseoplossing. Al vanaf € 2,50 per dag en met slechts
7% bijtelling bij privégebruik.

Opstellen E-bikeregeling

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een aantrekkelijke e-bikeregeling met alle ﬁscale mogelijkheden.

E-bike deelsystemen

E-bikes voorzien van een uniek digitaal reserverings- en
onsluitingssysteem bieden uw medewerkers optimale vrijheid
en gebruiksgemak.

www.mobilys.nl
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Met Gezonde Werkvloer
van Overbetuwe Beweegt
krijgen bedrijven vitalere
GOED
medewerkers
IDEE!
Een hele regio aan het bewegen
krijgen is geen sinecure. Overbetuwe,
met als voortrekkers de medewerkers
van het gemeentehuis in Elst en
het parkmanagement van de acht
bedrijventerreinen, hebben dit
opgepakt. Het totaalprogramma
Overbetuwe Beweegt biedt activiteiten
en stimulansen voor alle inwoners,
bedrijven én werknemers in Overbetuwe.
Speciaal voor bedrijven is het project
‘Gezonde Werkvloer’ opgezet.

W

ij spraken met Vincent Dinnissen,
beleidsmedewerker verkeer en vervoer van
de gemeente Overbetuwe, en Etiënne
Schiffelers, extern parkmanager voor
de bedrijventerreinen, over deze unieke regioaanpak. Vincent Dinnissen: “De
aanpak is gestart vanuit het programma Beter Benutten, dat in 2011 door het
ministerie was opgezet voor betere bereikbaarheid van de stadsregio. Bij het
beëindigen van de eerste tranche van
Beter Benutten in 2014 hebben wij als
gemeente, samen met het bedrijfsleven,
besloten om vooral door te gaan, ook al
maakten we geen onderdeel meer uit
van Beter Benutten Vervolg (2015-2017).
Wij waren van mening dat we onze
doelen nog niet hadden bereikt.”
Het programma van Overbetuwe Beweegt, dat beschreven staat op de website www.overbetuwebeweegt.nl, behelst activiteiten voor jeugd van 0-21
jaar, voor senioren, mensen met een
handicap en voor bedrijven. Voor elke
categorie wordt gericht gekeken naar
behoefte en interesses om iedereen

binnen de gemeente zo vitaal mogelijk
aan het maatschappelijk leven deel te
laten nemen. Immers, zonder mobiliteit is het niet mogelijk om een sociaal
leven op te bouwen. Iedereen moet zich
kunnen verplaatsen en liefst zo lang en
gezond mogelijk. Daarom maken ook
voedingslessen voor de jeugd en lessen
in valpreventie voor senioren deel uit
van het programma.
“Als parkmanager heb ik mij natuurlijk vooral gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de
bedrijven. Die wonen uiteraard niet
allemaal in Overbetuwe, dus is ook de
bereikbaarheid van de gemeente een
belangrijk aandachtspunt geworden”,
aldus Etiënne Schiffelers. “We hebben
als bedrijventerreinen gezamenlijk een
aantal elektrische fietsen aangeschaft
om medewerkers te laten ervaren hoe
fijn en snel je daarmee op je werk kunt
zijn. Niet alleen mijd je daarmee de files,
maar je bespaart brandstof, stoot minder CO2 uit en je doet ook nog eens aan
je conditie.” Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke onderdelen

voor de werkgevers in de regio. Bij de
aantrekkende economie is het behouden van goede werknemers steeds belangrijker geworden. Gezondheid op
en rond de werkvloer krijgt steeds meer
aandacht.
Schiffelers: “Met behulp van een bijdrage uit het programma ‘Samen, Slim
& Schoon’ van de regio kunnen we het
project om de e-bikes te proberen nog
een tweede keer inzetten voor de werkgevers.”, waarbij Dinnissen aanvult dat
hiervoor ook gebruik wordt gemaakt
van het mobiliteitsfonds dat Overbetuwe samen met de bedrijven is gestart.
Aan het mobiliteitsfonds leveren alle
partijen een bijdrage. “Het is echt een
joint venture van publiek-private samenwerking.”
Om het geheel van de activiteiten van
bewoners en werknemers te monitoren
heeft Overbetuwe Beweegt de speciale
app ‘Itsmylife’ ingezet, waarmee deelnemers Fitcoins© kunnen verdienen.
Met Fitcoins© kunnen bij verschillende gezonde aanbieders producten en
diensten afgenomen worden.
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SPECIAL
Interview: Auke Oosterhoff en Gerreke de Weijer, m.m.v. Tineke de Nooij
Foto: provincie Overijssel en Hanneke Beumer Fotografie (pag. 21)

‘Mobiliteit is
een business
case’
Op 1 juli 2018 stopte het programma Beter
Benutten, een samenwerkingsplatform van
overheden, bedrijfsleven en regio’s om
de bereikbaarheid van regio’s over weg,
water en spoor te verbeteren. Wat heeft
het programma opgeleverd en hoe gaan
we verder? Een gesprek met gedeputeerde
Bert Boerman van provincie Overijssel.
“We staan voor forse uitdagingen die een
integrale visie vragen.”

G

edeputeerde Boerman ontvangt ons gastvrij in
zijn kantoor, schenkt koffie en thee, verplaatst
nog wat papieren en gaat er dan uitgebreid
voor zitten. “Onze visie op het mobiliteitsvraagstuk?
We hebben vooral gekeken naar de economische
krachten in de provincie. Waar zitten die, hoe verbinden we die en waar gaan we prioriteit aan geven als
we investeringen willen doen? De provincie streeft
naar een goede mix tussen openbaar vervoer, weg,
water, spoor en de fiets. Duidelijk is dat de verbinding tussen Zwolle en Twente beter moet, zowel over
spoor als over de weg. Inmiddels hebben we met de
regionale intercity Enschede-Zwolle een mooie verbeterslag gemaakt op het spoor. Die verbinding is vijftien minuten sneller geworden”, meldt Boerman met
enige trots. Een mooie ontwikkeling voor het spoor
vindt de gedeputeerde ook de aanbesteding die de
provincie wil doen samen met Gelderland en Flevo-

18

land voor nieuwe OV-concessies. “We hebben met
drie provincies samen gekeken naar logische verbindingen tussen plekken waar mensen werken en waar
voorzieningen zijn. We willen beter aansluiten op die
vervoerstromen en het OV verder verduurzamen.
Daar gaan we in gezamenlijkheid aan werken.”

Slimme mobiliteit organiseren
En dan de weg. “Samen met de sector en VNO-NCW
regio Zwolle hebben we al veel gedaan aan de N35
tussen Zwolle en Almelo, maar de verbinding is nog
niet af.” Boerman wijst erop dat een betere doorstroming op wegen niet alleen economische waarde
heeft, maar ook milieuwinst oplevert door minder
uitlaatgassen. Naast Zwolle-Twente zijn voor provincie Overijssel ook de verbindingen Twente-Drenthe
(N36), Zwolle – Kampen (N50) en Zwolle-Raalte-Deventer belangrijk en daarnaast de autosnelwegen A1
en A28. Een waarschuwing vindt Boerman op zijn
plaats: “Er zit spanning tussen groei en meer infra. Ik
ben geen asfaltknijper, maar voorstander van het organiseren van slimme mobiliteit.
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“Er zit
spanning
tussen groei
en meer
infra”

Werkgevers centraal
Een betere doorstroming is een van de pijlers in het
programma Beter Benutten. Wat is de verdere rol van
dit programma geweest in het mobiliteitsvraagstuk
van de provincie? “Het programma heeft met succes bijgedragen aan meer nadenken over vervoersbewegingen”, vindt Boerman. “Het blijkt dat mensen
nog steeds snel de auto pakken voor vervoer binnen
een straal van 6,5 kilometer. Maar de bewustwording
groeit, meer mensen pakken nu de fiets of e-bike voor
kortere afstanden en veel werkgevers nemen inmiddels maatregelen om de filedruk te verlagen. Bijvoorbeeld door het invoeren van andere werktijden of
schooltijden. Dat vergt veel van mensen en organisaties, het is moeizaam. Een echte kentering kwam toen
we de werkgevers centraal stelden in het programma.
De topman van Wehkamp werd ambassadeur in de
regio Zwolle-Kampen, waardoor andere bedrijven zagen dat het kon en werknemers werden overtuigd. Als
provincies, andere overheden en ondernemers samen optrekken levert dat meer op. Een van de mooiste momenten waar ik op terugkijk is mijn bezoek aan

drukkerij Zalsman in Kampen. Het bedrijf stelt niet alleen e-bikes ter beschikking aan medewerkers, maar
zet in de volle breedte in op gezond en duurzaam, op
goed werkgeverschap. Het is niet voor niets dat Zalsman in 2016 het vitaalste bedrijf van Nederland werd.
Wat begon als spitsmijding, is nu een stukje personeelszorg geworden.
Een van de geslaagde aanpakken uit het programma
Beter Benutten is de aandacht voor de fiets. In goede
samenwerking tussen overheden en ondernemers is
een cultuurverandering op gang gebracht door werknemers met e-fietsen en met financiële prikkels te
verleiden om de fiets te pakken in plaats van de auto.
Het meest succesvolle voorbeeld hiervan is het project fietsmaatjes, waarbij we gewerkt hebben met een
buddy-programma. 2000 Mensen hebben hierbij in
vijf maanden tijd 1,6 miljoen kilometer gefietst. Dat
is 40 keer de wereld rond. Voordelen: gezonder, geen
CO2-vervuiling en geen reiskosten. Vooral in de zorgsector werkt dit goed, met de vele thuiszorgmedewerkers die korte afstanden afleggen.
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Uw automobiliteit
in één hand!

Auto Lease
Short Lease
Private Lease

www.xllease.nl
20

www.xlrent.nl

www.xleasy.nl
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Kritiek
Hoe moeilijk is het om werkgevers en werknemers
mee te krijgen in andere manieren van reizen? Hoe
worden de doelstellingen ontvangen? “Vanuit werknemers is er eigenlijk weinig kritiek. Voor werkgevers
is het lastiger, die ervaren het al gauw als rompslomp.
Weer iets extra’s voor de toch al drukbezette mkb’er.
Wat de provincie wil is ondernemers ‘gezond jaloers’
maken, hen overtuigen dat mobiliteit en vitaliteit ook

een business case zijn. Het levert een kostenbesparing
op, je ziekteverzuim gaat namelijk omlaag en je wordt
als werkgever aantrekkelijker. Niet onbelangrijk in de
huidige krappe arbeidsmarkt. Wij willen graag samen
optrekken met VNO-NCW in dit bewustwordingsverhaal.” De provincie probeert zelf het goede voorbeeld
te geven door gebruik van openbaar vervoer en fiets
te stimuleren en de provincie-auto’s te laten rijden op
elektriciteit of een hybride variant. Met enige schroom
erkent de gedeputeerde dat hij in een niet-elektrische
dienstauto rijdt. “Maar”, zegt hij, “het begint al met
het plannen van afspraken. Door ze te clusteren of
in een toch al te rijden traject op te nemen, draag je
ook bij aan duurzamer vervoer.” Daarnaast verwacht
Boerman veel van nieuwe technische innovaties en
verfijning van bestaande technieken. Schoner rijden
verbetert door bijvoorbeeld groene golven, zendertjes
en betere reisinformatie door talking traffic. “Ook de
veiligheid zal groter worden” is zijn overtuiging.

Ambitie
De ambities van de provincie Overijssel op gebied van
duurzame mobiliteit zijn groot en gaan verder dan het
programma Beter Benutten of de opvolgers daarvan.
Juist in de week dat we de gedeputeerde interviewen
heeft de provincie samen met de gemeente Zwolle
een wereldprimeur: een PlasticRoad, ontwikkeld door
KWS in partnerschap met Wavin en Total. Het eerste van plastic gerecyclede fietspad ter wereld ligt nu
in Zwolle. Het gaat voorlopig om een pilot met een
wegdek van zo’n 30 meter lang, waarin een holle
ruimte zit voor kabels en leidingen en waterafvoer.
“Overijssel is de proeftuin van Nederland” beaamt
Boerman. “Samen met aannemers bekijken we bijvoorbeeld op welke weggedeelten getest kan worden.
Aan goede innovatieve ideeën geen gebrek, maar het
probleem is vaak dat iedereen de kaarten voor de borst

Foto: Hanneke Beumer

“Overijssel is de
proeftuin van
Nederland”

houdt. Dat werkt niet, dan komt er niets tot stand.” Dat
was anders bij de PlasticRoad. Bedrijven waren bereid
kennis te delen. Ander mooi voorbeeld vindt Boerman ook de bouwdistributie, waarbij verzamelplekken op bouwplaatsen komen voor alle materialen. Dat
scheelt enorm veel busjes en vervoersbewegingen.
Ook via het programma Nieuwe Energie Overijssel
wil de provincie bijdragen aan beter milieu en klimaat.
“Het begint natuurlijk met minder mobiliteit. Eerst nadenken of vervoer echt nodig is, op welk moment en
welk vervoermiddel dan het beste past. Dat is de eerste
winst. Dan kijken of het anders kan, bijvoorbeeld door
de inzet van de fiets in en rond de steden, en tot slot
of het schoner kan met nieuwe technieken, blauwe
diesel, groene energie en dergelijke. Wij blijven structureel werken aan deze drie stappen en vragen VNONCW Midden om mee te doen en kritisch naar ons te
blijven. Hebben we de juiste toon te pakken en hoe
kunnen we samen werkgevers erbij betrekken?”

Oproep
Aan het eind van dit gesprek wil de gedeputeerde nog
wijzen op de mobiliteitsmakelaars en logistiekmakelaars in de regio. “Werkgevers kunnen voor concrete
hulp aankloppen bij deze mensen. En omdat iedere
regio anders is georganiseerd en andere vervoersbewegingen en infrastructuur heeft, heeft iedere regio
zijn eigen aanpak. Sluit je daarom aan bij de regionale
programma’s en netwerken en maak gebruik van elkaars ervaringen en kennis.”
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NOVON BESTAAT 25 JAAR!
En dat vieren we op geheel eigen wijze. We geven namelijk 25 keer €1.000,- weg aan
mooie doelen.
Hoe? We zetten dit jaar onze collega’s en
hun omgeving centraal. Zij maken iedere
dag weer het verschil. Zowel bij Novon als
daarbuiten.
Daarom gaven we hen de gelegenheid om
een goed doel in te schrijven voor onze actie.
Een doel dat zij een warm hart toedragen.

Op deze doelen kon door heel Nederland in
september via de Novon website gestemd
worden; van vrienden en familie tot buren
en collega’s. In oktober zijn de 25 doelen
bekend gemaakt. Zij ontvangen, via
onze collega’s die het doel aangedragen
hebben, een cheque van Novon ter waarde
van €1.000,-

Zo wordt onze verjaardag een
feest waar iedereen een bijdrage
aan kan leveren.
Novon, 25 jaar graag gedaan!

Botterweg 16 | 8042 PA Zwolle
038 - 460 16 10 | www.novon.nl
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ZEVENTIEN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

BEDRIJVEN MAKEN HET VERSCHIL
“Veel Nederlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Sustainable
Development Goals (SDGs), of het nou gaat om zorgen voor schoon water, schone
binnensteden of het verbeteren van de gezondheidszorg. Stuk voor stuk terreinen
waar wij met onze bedrijven het verschil kunnen maken voor andere landen.
Laat je inspireren en doe mee!“ Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

4810793-VNO-NCW West - extra katern-A4-v1.indd 1

16-10-18 10:08

Fatsoenlijke banen, duurzame productie en betaalbare energie. Het is een greep uit
de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (in het Engels ‘Sustainable Development
Goals’ oftewel SDGs) die drie jaar geleden ondertekend werden door alle lidstaten van
de Verenigde Naties, voor een leefbare wereld in 2030. Voor Maria van der Heijden en
Maresa Oosterman zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen dagelijkse kost, maar voor
veel ondernemers zijn ze nog onbekend. “En dat moet zo snel mogelijk veranderen,
want deze ont wikkelingsdoelen zijn een enorme businesskans. Sterker nog: “Een bedrijf
dat nu niks doet met duurzaamheid, heeft straks een groot probleem.”

‘HAASTIGE SPOED
IS GOED’
“Ken je het kippenbedrijf Kipster uit
Limburg?”, vraagt Maria van der Heijden.
“Kipster produceert diervriendelijk, is
CO2neutraal én heeft afnamegarantie
voor de komende vijf jaar, omdat super
markt Lidl zijn eieren inkoopt.” Van der
Heijden kent talloze inspirerende voor
beelden van succesvolle bedrijven die
één of meerdere ontwikkelingsdoelen in
hun bedrijfsbeleid hebben opgenomen.
“Duurzaam is niet duur, het is simpelweg
het ondernemen van de toekomst.”

verbruik. Goed voor het milieu en goed
voor het bedrijfsresultaat.”

Slagkracht van ondernemers

Marktplaats van uitdagingen
Via de duurzame ontwikkelingsdoelen
kan je je als ondernemer onderscheiden.
Maresa Oosterman ziet dat om zich
heen. “Als er gemeenschappelijke
doelen zijn, dan is er automatisch ook
een markt voor oplossingen om die
doelen te bereiken.” Volgens Oosterman
ligt daar de meerwaarde voor mkb’ers:
“Zij zijn creatieve doorzetters en kunnen
daarom goed inspelen op veranderingen
die we met z’n allen willen.” “Neem
Nieuw Prinsenland,” zegt Van der
Heijden, “een bedrijventerrein in
WestBrabant. Daar wordt de rest
warmte van de Suikerunie omgezet
in verwarming van kassen. Zo maken
bedrijven onderling slim gebruik van
warmte en besparen ze op energie

4810793-VNO-NCW West - extra katern-A4-v1.indd 2

GLOBAL CHALLENGES,
DUTCH SOLUTIONS
In september 2017 brachten VNONCW,
MKB Nederland en Global Compact
Netwerk Nederland de publicatie
Global Challenges, Dutch Solutions uit,
een inventarisatie van de bijdrage van
het Nederlandse bedrijfsleven aan de
ontwikkelingsdoelen. In het najaar
2018 zal een update verschijnen.
Genoemde organisaties nemen deel
aan de stuurgroep van
SDG Charter. Download de publicatie
op www.vnoncw.nl

In de zoektocht naar nieuwe, innovatieve
oplossingen om je onderneming toe
komstklaar te maken, ontmoet je mensen
die het interessant vinden daarin met je
mee te denken. En dat komt je onder
neming weer ten goede. Zoals Van der
Heijden het formuleert: “Door coalities
te smeden ontstaat nieuwe business.”
De SDGs zijn geen nieuwe regelgeving
bovenop alle reeds bestaande richtlijnen
en wetten, maar een inspiratiebron om
het verschil te maken en een betere
wereld te creëren. Van der Heijden:
“Bedrijven hebben slagkracht, veel
meer dan overheden.” Oosterman vult
aan: “Ondernemers kunnen plannen
maken voor een veel langere termijn, en
hebben bovendien de mogelijk heden
om direct van start te gaan.”

Gewoon doen
Het veranderen van je bedrijfsbeleid
in lijn met de mondiale ontwikkelings
doelen lijkt complex. Waar begin je met
veranderen? Wat is de eerste stap? “Maar
in feite is het helemaal niet moeilijk”, zegt
Maria van der Heijden. Zie de zeventien
doelen als een taart waarvan je een

16-10-18 10:08

Charter
Maresa Oosterman (links op de foto) is directeur van
de stichting SDG Charter. Deze vormt het Nederlandse
netwerk voor synergie en versnelling voor het behalen
van de SDGs in 2030 en brengt ideeën en actie vanuit
bedrijven, overheden, financiële instellingen, kennis
instellingen, maatschappelijke organisaties en jongeren
bij elkaar met als doel ieders impact te vergroten.
Maria van der Heijden is directeur van MVO Neder
land, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van
Europa. Samen met 2500 ondernemers vormt MVO
Nederland een beweging die de overgang naar een
nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie
waarin positieve financiële resultaten samengaan met
de zorg voor onze planeet en mensen.

puntje kiest en ga daarmee aan de slag.”
Neem bijvoorbeeld het energiebeleid
onder de loep: waar koop je energie in,
maak je gebruik van nieuwe energie
bronnen als wind en zon, kun je met
andere bedrijven samenwerken? Een
voorbeeld als Nieuw Prinsenland laat
zien dat samenwerking op een terrein of
in een gebied loont. Je kunt ook dien
sten inkopen in plaats van producten.
Lichturen in plaats van lampen. Lig-uren
in plaats van matrassen.” Oosterman en
Van der Heijden zijn het er beiden over
eens dat je vooral moet dóen.

Nu instappen
Haastige spoed is goed, dat is het motto
van Van der Heijden. De implementatie
van de ontwikkelingsdoelen gaat haar te
langzaam. Wil je voorbereid zijn op 2030,
dan móet je nu instappen, vindt ze. Daar
heeft de overheid een verantwoordelijk
heid in, maar niet zonder burger en
ondernemer. “Je moet het samen doen,
zegt Van der Heijden die SDG 17 Verbin
ding en Samenwerking als het belang
rijkste ontwikkelingsdoel ziet. Oosterman
is optimistisch: “Ik was bij de eerste
klimaatonderhandelingen in Berlijn in
1995. Toen geloofde nog bijna niemand
in het klimaatprobleem en nu zijn zoveel
mensen met oplossingen bezig!”

4810793-VNO-NCW West - extra katern-A4-v1.indd 3

Voorop lopen
Onder de SDGs wordt niet alleen milieu
verstaan, ook sociale, economische en
veiligheidsdoelen behoren tot de duur
zame ontwikkelingsdoelen. Vaak wordt
gedacht dat de doelen vooral voor
ontwikkelingslanden gelden, maar ook
in Nederland hebben we nog een flinke
slag te slaan: vrouwen verdienen minder
dan mannen en met biodiversiteit en
duurzame energie lopen we achter.
En dat is een gemiste kans, volgens
Oosterman: “Als iemand het kan, dan
zijn wij het wel in Nederland: we hebben
de kennis en innovatiekracht om voorop
te lopen. We moeten die voortrekkers
positie innemen. Dan kunnen we vliegen
als Nederland.”

KAAG: ‘SDGs LEIDRAAD’
Minister Sigrid Kaag van
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking:
‘De SDGs vormen de leidraad van mijn
beleid de komende jaren. Maar ze zijn
veel meer dan dat. De duurzame ont
wikkelingsdoelen zijn het internatio
nale fundament om het leven van de
wereldbevolking te verbeteren. Daarbij
spelen bedrijven een cruciale rol,
omdat goed en duurzaam ondernemer
schap bijdraagt aan grotere welvaart,
meer veiligheid, een gezondere leef
omgeving en een beter klimaat voor
miljarden mensen. Juist het Nederlandse
bedrijfsleven heeft die SDG-agenda
voortvarend opgepakt. Veel bedrijven
lopen in hun sector internationaal
voorop. Denk aan voeding, waterbeheer,
logistiek, energie of gezondheid. Door
middel van buitenlandse handel en
investeringen zijn ze bij uitstek geschikt
een impuls te geven aan het oplossen
van grote maatschappelijke vraagstuk
ken. Daarmee zijn de SDGs zowel een
verbeter- als verdienmodel.’
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‘WE LEGGEN EEN
STEEN IN DE RIVIER’
“Jonge mensen solliciteren spontaan
bij ons. Ze zien waar wij mee bezig zijn.
‘Dit is de nieuwe wereld’, zeggen ze.
‘Hier wil ik bij zijn.’ Dat wij dit gevoel bij
de nieuwe generatie teweeg kunnen
brengen, maakt ons enorm trots. Wij zijn
een relatief klein bedrijf, producent van
onder meer werk- en keukenbladen.
Toch is maatschappelijk verantwoord
ondernemen al jaren onderdeel van
ons beleid.
Inmiddels zijn we op niveau 4 van de
MVO Prestatieladder gecertificeerd.
Aan de indicatoren hebben we nu ook
de SDGs gekoppeld. We richten ons
vooral op de SDGs waar wij echt een
verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld
SDGs 3, 8, 10 en 16 waarin gezondheid,

welzijn en goede werkomstandigheden
centraal staan. Uiteraard in onze fabriek
in Helmond, maar ook in steengroeves
in India. Samen met de internationale
organisatie TFT controleren we daar de
arbeidsomstandigheden en voorkomen
we kinderarbeid. We zorgen voor voed
sel, drinkwater en sanitair op scholen
zodat de kinderen ernaartoe gaan”.
“Er zijn nog meer SDGs waar we volop
mee bezig zijn. Op het gebied van
duurzaamheid (SDG 6, 7, 12) recyclen
wij constant het water dat nodig is voor
onze productie en voegen er regenwater
aan toe. Ons CO2-gebruik compenseren
we onder meer met de aanleg van een
bos in Bolivia. Op dit moment zijn de
plannen rond om ons dak van 10.000 m2

‘CIRCULARITEIT VOORKOMT
NIEUW AFVAL’
“Circulariteit betekent verantwoordelijk
heid nemen voor jouw reststromen die
over vele jaren pas vrijkomen.” Voor
general manager Sean Buitenhuis van
Outdoor Furniture Nederland (OFN)
is deze visie leidend voor de werkwijze
van het bedrijf in Geldermalsen dat
‘objecten’ in de buitenruimte ontwerpt,
realiseert, onderhoudt en exploiteert.
“OFN omarmt die verantwoordelijkheid,
onderschrijft de Sustainable Develop
ment Goals en draagt concreet bij aan
zeker vijf doelen.”
OFN is in 2001 gestart en werkt inmiddels
met meer dan honderd werknemers aan
onder meer meubilair voor ProRail,
bushaltes voor provincies en gemeenten
en reclame-objecten langs wegen.
Daarbij zoekt het duurzame oplossingen,
zoals solar overkappingen en solar
geluidschermen. Het bedrijf wil actief
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vervuiling bestrijden, reststromen
hergebruiken en afval voorkomen. “Dat
doen wij door aan ons netwerk van meer
dan twaalfduizend objecten in de open
bare ruimte diverse sensortechnieken
toe te voegen. Die geven inzicht in de
kwaliteit van de woon-, werk- en leef
omgeving. Samen met partners nemen
we dan maatregelen om de omgeving
veiliger en gezonder te maken. Zo meten
we de luchtkwaliteit – onder meer fijnstof,
stikstof en ozon - en zetten we systemen
in die fijnstof aantrekken en dus uit de
lucht halen. In de buitenruimte kunnen
we daarmee tot dertig procent fijnstof
reductie komen binnen een radius van
vijftig meter. Niet alleen overheden
wensen dit, ook veel aannemers plaatsen
deze objecten rondom hun bouwplaats
om de negatieve effecten van hun
werkzaamheden op de directe omgeving

drastisch te verminderen en zo bij te
dragen aan een veilige en gezonde
leefomgeving voor omwonenden en
hun eigen medewerkers.”
OFN bestrijdt niet alleen actief de
vervuiling van de leefomgeving, maar
houdt ook rekening met het milieu en
onze invloed daarop door in de ont
werpfase de objecten zo veel mogelijk
groen, circulair en duurzaam te maken.
“Circulariteit betekent voor ons herge
bruik op productniveau. Om dit te
bewerkstelligen maken we onze pro
ducten uniform en modulair, waardoor
ze breed inzetbaar zijn. Circulariteit
voorkomt nieuw afval. Echter, wij zijn
ons bewust van het feit dat er nog veel
afval ligt en dat dit vooralsnog alsmaar
méér wordt. Ons doel is daarom niet
alleen circulaire producten te maken,
maar ook om circulaire producten te
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vol te leggen met zonnepanelen en
hebben we op ons bedrijfsterrein een
grote bio-diversiteitstuin aangelegd
die ook weer een eigen verhaal heeft.
Daarnaast doen we met Social Label uit
Den Bosch (SDG 4, 8) een project om
mensen met een afstand tot de arbeids
markt weer aan de slag te krijgen.”
“Waarom we dit allemaal doen? Omdat
ik denk dat het beter is voor de wereld,
daarom. Van huis uit heb ik meegekregen
dat zingeving meer voldoening geeft
dan enkel geld verdienen. Sterker nog:
ik ben ervan overtuigd dat duurzaam
ondernemen meer oplevert dan het
kost. De SDGs helpen bedrijven om
hun duurzaamheid concreet te maken.
Zo kunnen ook zij, net als wij, een

steen in de rivier leggen en de
loop iets veranderen. Op die
manier maken wij samen de
wereld een stukje beter.”

Naam: Hugo van Osch
Leeftijd: 58 jaar
Functie: Directeur-eigenaar
Bedrijfsnaam: Arte
Oprichtingsjaar: 1995
Vestigingsplaats: Helmond
Core business: Productie
keukenbladen en werkbladen
Aantal werknemers: 80

maken van reststromen! Zo behouden
onze reststromen hun waarde. Om dit
te bewerkstelligen werkt OFN onder
andere samen met afvalverwerkers en
ingenieursbureaus.”

Naam: Sean Buitenhuis
Leeftijd: 29 jaar
Functie: General Manager
Bedrijfsnaam: OFN
Oprichtingsjaar: 2001
Vestigingsplaats: Geldermalsen
Aantal werknemers holding: 100+
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‘ECOLOGIE
ZIT IN ONZE
GENEN’
Het was haar opa die zo’n vijftig jaar
geleden constateerde dat duurzaam
heid de toekomst heeft. Hij - aardappel
teler van huis uit - zag de chemische
middelen die gebruikt werden op het
land, op de gewassen, zo de bodem in
gaan. ‘Dat kan niet goed gaan’, moet hij
hebben gedacht, ‘dit is niet de manier
om met de wereld om te gaan’. Hij richtte
ECOstyle op dat natuurlijke producten
voor bodemplanten en dier ontwikkelt
en vermarkt, en waarbij biodiversiteit
het uitgangspunt is.
“In 1967 was duurzaamheid nog geen
issue en werd het gebruik van chemi
sche middelen nog niet als een pro
Lees verder op pagina 6.
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bleem gezien”, vertelt Jeanine de
Vries-Zwart. “Nu wel en het is mooi
om te zien dat de Sustainable
Development Goals ervoor zorgen
dat andere bedrijven er nu net zo
naar kijken als wij. Die doelstellingen
sluiten naadloos aan op wat wij allang
deden.”
Alles waar ECOstyle voor staat en
in gelooft - het versterken van de
kringloop, de kracht van de natuur,
ecologie, biodiversiteit, duurzaam
heid, zorg voor elkaar en zorgvuldig
omgaan met het milieu – zit in de
genen van de familie Zwart. “Ik weet
niet beter. Zo ben ik opgevoed,
opgegroeid. Die drive zit er gewoon
in. Het kan anders, beter, dus waarom
zou je dat niet doen? Via ECOs tyle
wil ik de gedachte, de filosofie van
mijn opa en mijn vader voortzetten.”
ECOstyle voelt zich vooral thuis in de
doelen rondom het klimaat en leven
op het land. “Wij werken hier aan
een beter ecosysteem en behoud
van biodiversiteit. Maar ook in het
idee van partnerschappen kunnen
we ons heel goed vinden.”
Ook dat is zo gegroeid. Haar opa
bedacht producten om minder
chemische middelen de wereld in
te helpen. “Wij kijken nu ook naar
hoe we met partnerschappen kennis
kunnen delen en kunnen samen
brengen om tot nieuwe ideeën
en concepten te komen”, zegt De
Vries-Zwart. “Als bedrijf alleen red
je dat niet, en dat moet je ook niet
willen. Het idee is toch om de wereld
beter te maken? Dat lukt alleen als je
het samen doet, dan is je bereik vele
malen groter. Wereldwijd, dat moet
het gezamenlijke doel zijn.”
Naam: Jeanine de Vries-Zwart
Leeftijd: 41 jaar
Functie: mede-eigenaar en
directielid
Bedrijfsnaam: ECOstyle
Oprichtingsjaar: 1967
Vestigingsplaats: Oosterwolde (NL)
Core business: Ontwikkelen en
vermarkten van natuurlijke producten
voor bodemplanten en dier
Aantal werknemers: 50 voor
ECOstyle, in totaal 100 voor de
ECOstyle- groep
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‘GERED ETEN OP
JE BORD’
“Aan de wil ligt het niet, de reacties die
wij krijgen zijn altijd positief. Wanneer
we een aantal praktische obstakels
overwinnen en meer partijen betrekken,
kunnen we een groot verschil maken.
Bij Instock koppelen we idealisme aan
ervaring. Onze idealen staan altijd
voorop, de SDGs die met voedsel te
maken hebben, liggen aan de basis van
onze restaurants. Maar je moet wel een
kloppende businesscase hebben. Ik heb
nooit gedroomd van het opzetten van
een restaurantketen. De strijd tegen
voedselverspilling, daar gaat het om.”
Halvering van de voedselverspilling in
2030. Dat is het Sustainable Develop
ment Goal 12. Hoewel een bekend
probleem bij de meeste mensen, is een
oplossing voor de grote hoeveelheden

weggegooid eten nog niet zo eenvoudig.
Freke van Nimwegen werkte op de duur
zaamheidsafdeling van Ahold toen ze
samen met drie collega’s het idee
ontwikkelde om een restaurant te
openen dat gebruik maakt van onver
kochte producten die bij Albert Heijn
anders weggegooid zouden worden. De
supermarktgigant, achter de schermen
al enige tijd bezig met een missie de
duurzaamste supermarkt van Nederland
te worden, steunde het idee volledig.
“En toen zijn we maar gewoon begonnen.
In de horeca kunnen we een belangrijk
verschil maken. Instock heeft inmiddels
drie vestigingen, in Amsterdam, Den Haag
en Utrecht. Ook hebben we foodtrucks
waarmee we het hele land doorrijden
en we proberen zoveel mogelijk andere
restaurants en horecagelegenheden te

´ONZE VOETAFDRUK
WORDT STEEDS KLEINER´
Familiebedrijf Geelen Counterflow in
Haelen maakt grote drogers en koelers
voor de voedingsmiddelenindustrie.
Die verbruiken evenveel aardgas als
vijfhonderd tot duizend gezinnen.
Dat knaagt al een tijdje bij directeur
Sander Geelen, die als wereldzeiler van
nabij heeft gezien hoe door menselijk
ingrijpen milieu en klimaat veranderen.
“We hebben de duurzame ontwikke
lingsdoelen van de Verenigde Naties
hier niet op het prikbord hangen. Maar
ze passen in onze strategie: we willen
de beste drogers en koelers maken en
streven daarbij naar honderd procent
duurzaam. Intern rapporteren we over
onze ecologische voetafdruk: energie
verbruik, zelf opgewekte energie en
CO2-uitstoot. En dat gaat de goede
kant op.”

VN-doel 12 gaat over duurzame consumptie en productie. Geelen: “Dat
proberen we hier zo circulair mogelijk
te doen. We hebben het duurzaamste
kantoor ter wereld, dat vijftig procent
meer energie opwekt dan verbruikt.
Het is optimaal geïsoleerd en wekt
energie op met zonnepanelen, aard
warmte en zonnecollectoren. Het pand
heeft met 99,94 procent de hoogste
BREEAM-score voor duurzaamheid
en gezondheid.”
Ook de fabriek wordt steeds duurzamer:
“Op de fabriekshal liggen 2500 zonne
panelen, de gasverwarming gaan we
vervangen door warmtepompen, en er
komt een nieuwe hal bij met een lange
zonnegevel.”
Duurzaamheidsdoel 13 van de VN gaat
over het aanpakken van klimaatverande
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inspireren om dit concept ook te intro
duceren. Zij werken niet zoals in onze
restaurants volledig met anders verspil
de producten maar een deel van hun
inkoop doen ze via Instock. Instock heeft
eigen producten, zoals het Pieper Bier,
en in 2017 hebben we ons eigen Food
Rescue Center opgezet. Daar verzamelen
we onverkochte producten waar andere
restaurants en cateraars gebruik van
kunnen maken.”
“Op de muur van ons kantoor houden
we bij hoeveel eten we redden, in vier
jaar al ruim 480 duizend kilo! We kijken
voortdurend hoe we meer impact
kunnen maken. Meer partners betrekken,
natuurlijk, en het gesprek aangaan met de
overheid om regelgeving te verbeteren.
Zo is er bijvoorbeeld een heel gekke wet

ring. “Vooral op dat punt kunnen we
veel impact hebben omdat we hier
zeer energie-intensieve gasgestookte
drogers maken.” Geelen Counterflow
heeft een elektrische droger ontwikkeld
die 65 procent energie bespaart verge
leken met zijn gasgestookte voorganger.
En als groene stroom wordt gebruikt, is
de CO2-uitstoot zelfs 99 procent lager.
De droger werkt met warmtepompen
die water van 120 graden kunnen
genereren, en die na het drogen van de
voedingsmiddelen energie terugwinnen
uit de lucht. Bovendien kan 65 procent
van het tijdens het proces verdampte
water worden opgevangen en herge
bruikt, het gaat om meer dan duizend
liter per uur. Sander Geelen: “Door de
drogers radicaal te verduurzamen kun
je wezenlijk vooruitgang boeken.

4810793-VNO-NCW West - extra katern-A4-v1.indd 7

die handelsnormen bepaalt voor
afwijkende vormen en maten van
groente en fruit. Die moeten vaak
worden weggegooid. Ontzettend
zonde en makkelijk te voorkomen.
Maar iedereen ziet het probleem,
dus er valt nog een wereld te winnen.”

Naam: Freke van Nimwegen
Leeftijd: 31
Functie: Medeoprichter
Bedrijfsnaam: Instock
Oprichtingsjaar: 2014
Vestigingsplaatsen: Den Haag,
Amsterdam, Utrecht
Core business: Horeca
Aantal werknemers: 95
(waarvan de meesten parttime)

Maar er is ook een economisch motief.
Schone energiebronnen worden waar
schijnlijk veel goedkoper dan fossiele.
Daarom kunnen we niet op de oude
voet machines blijven produceren.
Bedrijfskundig is dit de juiste oplossing
op termijn.”

Naam: Sander Geelen
Leeftijd: 51
Functie: Algemeen Directeur
Bedrijfsnaam: Geelen Counterflow
Oprichtingsjaar: 1980
Vestigingsplaatsen: Haelen, USA,
Argentinië, China, Vietnam
Aantal werknemers: 120
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MULTINATIONALS VOOR DUURZAAMHEID
De CEO's van acht Nederland
se multinationals  AkzoNobel,
DSM, FrieslandCampina,
Heineken, KLM, Philips,
Shell en Unilever  hebben
de krachten gebundeld in
de Dutch Sustainable Growth
Coalition (DSGC). De coalitie
staat onder leiding van Jan
Peter Balkenende en wordt
gesteund door VNONCW
en gefaciliteerd door
Accenture.
De DSGCbedrijven volgen
de zeventien SDGs als
richtlijn voor het werken aan
een toekomstbestendige
wereld. Op enkele van deze

TOOLKIT

doelen wil de DSGC de
impact vergroten door
samen op te trekken:
• betaalbare en duurzame
energie en Klimaatactie
(SDG 7 & 13),
• verantwoordelijke consump
tie en productie (SDG 12),
• einde aan honger en zorg
voor goede gezondheid
en welzijn (SDG 2 & 3).
Effect creëren de leden van
de DSGC door zelf continu
te investeren in duurzame
businessmodellen en inno
vaties, onder meer op het
gebied van energievoor
ziening, grondstofgebruik en

voedselsystemen. Zij willen
duurzame projecten graag
opschalen door samen te
werken met elkaar, met
andere bedrijven in de keten
(met name mkb) en tussen
bedrijfstakken (SDG17 Part
nerschap).

Vanuit de DSGC werken de
multinationals onder meer
samen aan:
• toepassing van biobrand
stof, zoals het Corporate
Biofuel Programma,
• ontwikkeling van bio
kerosine, zoals Corporate
BioFuel Progamme,
• Inkoopconsortium voor
groene energie,
• BICEPS, network emission
reduction with shippers,
• interne CO2prijs.

Kijk voor meer voorbeelden
van projecten, nieuwsartikelen
en events op: www.dsgc.nl

Aan de slag gaan met de SDGs is een kwestie van ‘gewoon beginnen’. Met deze toolkit kun je vandaag
al de eerste stap zetten. Ga naar gateway.sdgcharter.nl/toolkit voor meer informatie en updates.

€
• Kennis en ervaringen
uitwisselen met andere
ondernemers?
Futureproof.community
• Samenwerkingspartners
vinden? SDGGateway.nl
• Samen met andere
ondernemers van
VNONCW duurzame
businesscases ontwikke
len? Groenegroeiers.nl

• Hulp bij bedrijfsstrate
gie GCNetherlands.nl
• Word koploper!
SDGCharter.nl
• Haal kennis op bij
Nederlandse multi
nationalsDSGC.nl
• Onderzoek de effecten
van je bedrijf en keten
partners met de
SDG Relevance Tracker
MVONederland.nl

• Beeldmateriaal en het
laatste nieuws
SDGNederland.nl
• Ondernemers vind je in
het Global Goals Dos
sier MKBservicedesk.nl

• Publiekprivate finan
ciering via de SDG
Parnerschap Faciliteit
RVO.nl

COLOFON Deze special is een initiatief van de regiokantoren van VNONCW, MVO Nederland, SDG Charter, UN Global Compact NL en de
DSGC. Hoofdredacteur Annemarie van Oorschot, communicatiemanager VNONCW en DSGC, T 06 25 00 23 87, oorschot@vnoncwmkb.nl.
Uitgeefpartner Elan, part of [the] Qroup. Rik Weeda (rik@elan.nl). Fotograaf Sjors Massar.
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De Drive van …
Enny van der Velden
Ben je 51 jaar oud en heb je je
eigen bedrijf, en dan zegt je vader
van 81 op een avond “Enny, ik
denk dat jij het bedrijf maar over
moet nemen, want jij bent immers
al ondernemer.”
Dit ‘overkwam’ Enny van de Velden (57),
directeur van CCV In Arnhem zes jaar
geleden. Ze had zichzelf nooit als de gedoodverfde opvolger van haar ouders
gezien, maar zag de uitdaging wel zitten. Inmiddels is ze dan ook al vier jaar
de algemeen directeur van deze grote
internationale speler op het gebied van
elektronische betalingen en loyaliteitsprogramma’s. CCV biedt haar diensten aan in
vijftien landen en heeft dertien vestigingen in vier verschillende landen, met zeer
verschillende culturen: Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland.
Enny is niet alleen een gepassioneerde
onderneemster. Ook buiten CCV laat zij
een zelfde drive zien. Om te zien hoe de
volgende generatie in het leven staat, spart
zij graag met jonge mensen, zoals haar

kinderen van 17 en 19 jaar en hun vrienden
en vriendinnen. Om lekker te ontspannen
en alleen te zijn met haar gedachten gaat
zij graag een rondje hardlopen. Dan doe je
ook nieuwe ideeën op.
Voor Enny is duurzaamheid veel meer
dan een woord, zij wil het in de praktijk
zien. Duurzame oplossingen vanuit mensen die duurzaam inzetbaar zijn en aan
‘life-long-learning’ doen. De werk-privé
balans moet goed zijn, zodat het werk de
mensen energie oplevert.
Als ze terugkijkt vindt ze de stap om haar
vader en moeder op te volgen eigenlijk wel
logisch. Na haar carrière in fairtrade, de media en haar eigen bedrijven op het vlak van
documentaires en serious gaming, heeft ze
het familiebedrijf naar een volgende fase
gebracht. Immers, betalingen en betalingssystemen zijn de laatste jaren zeer ingrijpend veranderd en dat proces gaat nog
wel even door. Van de pinautomaat bij de
kassa naar online betalingen met mobieltjes en alles wat daar tussen zit. CCV biedt

totaaloplossingen voor MKB’ers waarbij
het verwerken van grote hoeveelheden
betalingstransacties en het genereren van
bedrijfsinformatie een hoofdrol spelen. De
klant, het MKB-bedrijf, maar daarnaast ook
een fors aantal grotere spelers, moet ontzorgd worden bij de hele customer journey
en de digitale verwerking daarvan.
Het volgen van de nieuwste ontwikkelingen in meerdere landen vereist een hoop
samenwerking en empathie binnen de
internationale teams. Verschillende landen
hebben verschillende visies op de manier
van betalen. Dit komt voort uit diverse
betaalschema’s die om hun eigen software ontwikkeling vragen. In landen om
ons heen komt contactloos betalen nog
nauwelijks voor. In Duitsland betaalt men
nog het liefst contant. Online is wereldwijd
een trend, terwijl betalen met mobieltjes in
sommige landen verder ontwikkeld is dan
in ons land. De slogan van CCV is niet voor
niets “Let’s make payment happen” en
dat betekent de markt volgen en de klant
faciliteren zoals hij dat het liefste heeft.
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SPECIAL

Heyendael beter
bereikbaar door
slim roosteren

GOED
IDEE!

Het klinkt zo simpel, maar het had veel voeten in de aarde. Vier grote
instellingen op één campus moesten ruim een jaar voorbereiden, heel
veel overleggen en contacten leggen met gemeente en vervoerders om
een mega-bereikbaarheidsprobleem aan te pakken. Met elke ochtend ruim
50.000 vervoersbewegingen in de spits is Heyendael hofleverancier voor
files in de binnenstad van Nijmegen.

H

eyendael is de wijk van Nijmegen waar de
campus van de Radboud Universiteit, het
Radboudumc, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen vestigingen hebben. Door
het grote aantal studenten en medewerkers dat hier
’s ochtends tegelijkertijd moest beginnen, slipten
zowel het openbaar vervoer als de fietspaden én
de straten dicht. Met de oprichting van ‘Bereikbaar
Heyendael’ hebben de gemeente Nijmegen en de instellingen naar een oplossing gezocht. Wij spraken
Carlo Buise, programmacoördinator mobiliteit van de
Radboud Universiteit, hierover.

Betere discussie door tijd- en ruimtegebrek
“De groei van het aantal studenten en medewerkers
bij onze vier instellingen baarde ons al jaren zorgen
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COLUMN
FRANK VAN KL INK

wat betreft de bereikbaarheid. We hadden al allerlei
maatregelen genomen binnen het Beter Benutten
programma van de overheid, maar dat was nog niet
genoeg”, aldus Buise. “In 2016 stelde de NS voor om
de scholen om 10.00 uur te laten beginnen. De impact
daarvan was echter veel te groot, maar het startte wel
een serieuze discussie. Samen met de gemeenten zijn
we in overleg gegaan met de mobiliteitsverantwoordelijken van de vier instellingen, de provincie, het rijk
en de vervoerders (NS, Arriva, Breng). Tijdens het eerste overleg was de ruimte eigenlijk te klein voor al die
mensen, maar dat leidde snel tot een gezamenlijke
ambitie.”
In de piek van de spits checkten in 2017 circa 10.000
mensen vrijwel tegelijk uit op Nijmegen CS. Deze gigantische groep moest daarna met de fiets en de bus
naar de campus vervoerd worden, met als gevolg dat
bussen overvol waren en gevaarlijke situaties op de
overvolle wegen ontstonden. Om diezelfde tijd startte
ook de ochtendploeg van het ziekenhuis en kwamen
de eerste patiënten van de poliklinieken aan.

Waar hebben we het
eigenlijk over? MaaS?
Voordat je met elkaar in discussie gaat, vind ik het zelf nuttig om eerst de begrippen waaróver je met elkaar discussieert helder te definiëren. Hoe fel de discussie
dan ook wordt: Je sprint met elkaar in ieder geval in gelijke mate uit de verbale
startblokken weg. Ik heb dat bijvoorbeeld momenteel met de begrippen Mobiliteit as a Service (MaaS), mobiliteitsbudget en autodelen.
Over MaaS in relatie tot de automotive lees ik steeds vaker. Dit begrip gaat niet
over het bezit van een vervoersmiddel, maar alleen om het feitelijke vervoer zelf.
Hoe kom ik zo efficiënt mogelijk van A naar B zonder te investeren in de hardware
van een vervoersmiddel? Dit wordt vaak verward met het begrip mobiliteitsbudget. Tijdens een recente internationale meeting met sprekers uit de automotive

Verstandig spreiden

gaf elke spreker zijn visie op MaaS, maar óók op autodelen. Ineens had ik het

De gekozen oplossing is eigenlijk even simpel als ingenieus. Laten we kijken hoe we de aantallen kunnen
splitsen als we de begintijden van de opleidingen
aanpassen. Voor de HAN met zijn 27.000 studenten
en medewerkers werd gekozen voor een aanvang om
9.00 uur, terwijl de Universiteit (27.000) en de ROC
om 8.30 uur starten.
“De eerste resultaten stemmen ons zeer hoopvol. Het
nieuwe collegejaar is natuurlijk pas net begonnen,
dus het is nog veel wennen, maar de spreiding lijkt
zijn werk te doen.” zegt Buise. “De bussen blijven erg
vol, speciale coaches begeleiden de studenten naar
de bussen en zorgen dat de bussen optimaal gevuld
vertrekken. Met name op de Heijendaalseweg lijkt de
stroom fietsers en automobilisten minder intensief.
In oktober gaan we een officiële meting doen en kunnen we 2017 met 2018 vergelijken.”
Leuke bijkomstigheid van de spreiding was dat ook
voor twee basisscholen in de regio nu extra ruimte
in het verkeer is ontstaan. Deze scholen starten beide
om 8.45 uur en vallen daardoor precies tussen de beide ‘spitsen’ in.

gevoel dat ik de inleiding van deze column weergaf. Want waar hebben we het nu
over als we die twee begrippen hanteren? Is MaaS hetzelfde als autodelen? Of is
autodelen een onderdeel van MaaS?
Eindelijk een goed voorbeeld van overheidsbemoeienis
Overigens, één van de Nederlandse sprekers tijdens de meeting meeting werkt
voor de Finse startup Whim. In abonnementsvorm en heel eenvoudig knopen zij
via een app digitaal allerlei transportmogelijkheden aan elkaar, nu nog alleen in
Helsinki. Ik beschouw wat zij doen als een pure vorm van MaaS, omdat het veel
verder gaat dan autodelen.
Meer focus op trein en metro
In onze Nederlandse verstedelijkte gebieden zijn de trein en metro onderontwikkeld. Deze modaliteiten zijn nog lang niet op een niveau om voor heel Nederland
goed invulling te kunnen geven aan het concept MaaS. Mijn advies? Als we MaaS
willen omarmen, laten we ons dan focussen op een goed systeem van treinen en
metro’s in onze verstedelijkte gebieden. Alleen dan kunnen we transport efficiënt
inzetten en de verstedelijkte gebieden leefbaar houden. En dit hoort u van een
automan! Hét bewijs dat we met elkaar vervoersbreed kunnen discussiëren. Als
we maar willen, én met elkaar de juiste terminologie hanteren.
FRANK VAN KL INK
DIRECTEUR XL L EASE
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Rijden op waterstof
of elektriciteit?
De automarkt verandert razendsnel. Fabrikanten én consumenten nemen
langzaam maar zeker afscheid van dieselauto’s en kiezen voor hybridevarianten
of volledig elektrisch rijden. RAI Vereniging verwacht dat er dit jaar circa 15.000
nieuwe 100% elektrische auto’s worden verkocht, tweemaal zoveel als in 2017.
De branchevereniging meldde eind augustus ook dat Nederland het grootste
aantal publieke laadpalen voor elektrische auto’s telt in de Europese Unie.
Ondertussen wint de waterstofauto terrein. Steeds meer fabrikanten werken
aan een auto met een waterstofcel en Shell begint met de bouw van vier
waterstoftankstations, waar naar verwachting uiterlijk in 2020 te tanken is.
Waarom kiezen ondernemers voor rijden op elektriciteit of waterstof?
Hoe bevalt het? Twee ondernemers delen hun ervaringen.
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Waterstof… Wat is dat eigenlijk? Waterstof
kun je niet zomaar uit de grond halen –
zoals aardgas – maar het moet geproduceerd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld
via elektrolyse, een proces waarbij water
wordt omgezet in waterstof en zuurstof door de toediening van elektrische
stroom. Die stroom kan groen worden
opgewekt, door middel van zonne- of
windenergie. Dan heb je dus nergens
uitstoot. Je hebt ook grijze waterstof:
die wordt gewonnen uit bijvoorbeeld
aardgas. De uitstoot is dan nog steeds
emissieloos, maar de productie niet.
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Bedrijf: Hajé holding
Functie: directeur

Naam: Arjan de Putter
B
 edrijf: EV Coöperatie en E-xpeditie.nl
Functie: Creative Director

Kengetallen auto
Merk en type: Tesla model S
Brandstof: elektrisch
Eigen auto of auto-van-de-zaak/lease: auto van de zaak
Sinds: 2014
Actieradius: officieel volgens NEDC 380 km

Merk en type: Hyundai iX35
Brandstof: waterstof
Eigen auto of auto-van-de-zaak/lease: auto van de zaak
Sinds: mei 2018
Actieradius: 500 km

Waarom gekozen voor deze auto?
Milieu en duurzaamheid en.. Acceleratie (grapje).

Dat is voortgekomen uit een samenwerking met dealer
Van der Linden Groep. Ik was aanvankelijk sceptisch over
waterstof: om waterstof te maken is meer stroom nodig dan
er in wordt opgeslagen. Mijn scepsis sloeg na deelname aan
de eerste Waterstof Challenge (24 uur rijden op waterstof) in
2017 om in enthousiasme: dit is wat de consument wil: grote
actieradius, snel tanken en geen uitstoot!

Wat was je vorige auto?
BMW 760 Li

Ik rij deze auto naast mijn 100% elektrische BMW i3. Daarvoor heb ik afstand genomen van een auto die me aan het
hart lag: een unieke Saab 9-5 (laatste model)

Zakelijk en privé in gebruik?
Zakelijk

100% Zakelijk: de waterstofauto wordt ingezet voor demonstratiedoeleinden.

Welk jaarkilometrage rijd je?
50.000

7.500 km/jaar waterstof elektrisch en 15.000 km batterij
elektrisch

Tegenvallers? Meevallers? Beter/slechter dan verwacht?
Beter dan verwacht en fijne auto om mee te rijden. Nadeel:
Tesla heeft een gesloten systeem voor onderdelen en service. Bij reparatie heb je geen vergelijking. Er is geen onderdelenmarkt en dealernetwerk zoals bij de andere merken.

Dit is een heerlijke auto voor met name lange afstanden en
biedt dan voldoende ruimte voor passagiers en veel bagage.
Hij is ontzettend stil en daardoor moet je extra opletten dat
je niet te snel rijdt. De auto kent geen tegenvallers; wel hoop
ik dat het aantal vulpunten in deze regio (Deventer) snel
toeneemt. Tanken in Duitsland is geen probleem, daar ligt al
een heel goed netwerk.

Wat is de actieradius van de auto in de praktijk?
320 kilometer
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Dat ligt heel erg aan je rechtervoet, maar 450 kilometer is
mogelijk. Ik ken iemand die daadwerkelijk 500 km op 1 tank
gereden heeft, maar daar rijd ik iets te sportief voor vrees ik.
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Trots op?
De manier waarop dit eigenwijze automerk de concurrentie Ik vind het supergaaf om als één van de eersten in Nederwakker schudt.
land ervaring op te kunnen doen met rijden op waterstof.

Betaalbaar? Wat is de kostenbesparing ten opzichte van vorige/ICE-auto?
De auto is door de eerste regelingen zeer voordelig geweest. Het is en blijft bij aanschaf een dure auto maar qua
gebruik is deze voordelig. Onderhoud is eenvoudig. Deze
auto heeft geen waterpomp, uitlaat, bougies, olie en veel
minder draaiende delen.

Ten opzichte van die dikke diesel-Saab bespaar ik een hoop
geld op de motorrijtuigenbelasting. De post Reparatie &
Onderhoud is ook een stuk lager. De prijs van waterstof vind
ik nog kunstmatig hoog; die moet in mijn ogen echt omlaag
om scherper te kunnen concurreren met diesel en benzine.
Met betrekking tot de aanschafprijs kun je ook zeggen: voor
de helft van de prijs van een Tesla heb je dezelfde actieradius.

Is de brandstof volledig groen? Hoe controleer je dat?
Dat is niet te controleren. Onze zonnepanelen wekken
groene stroom op, maar of dat in de buurt komt van het
verbruik betwijfel ik.

Ik vind het belangrijk dat ook waterstof groen wordt geproduceerd en juich dus ook de komst van extra windmolens
en zonnepanelen van harte toe. Het gaat echter lang duren
voor alle stroom groen is. Dat mag in mijn ogen geen excuus zijn om de overstap naar elektrisch rijden te vertragen.
Die processen kunnen prima parallel.

Is deze brandstof de toekomst voor auto’s?
Ja, en ook waterstof in combinatie met de brandstofcel.

Ik denk dat waterstof-elektrisch naast batterij-elektrisch
zal bestaan. Beide hebben hun eigen voor- en nadelen. De
gebruiker kiest wat het best voor hem past, net als vroeger
benzine of diesel.

Wat vind je van de resultaten van het Klimaatakkoord tot nu toe.
Er is nog te weinig bereikt. Het klimaatakkoord is erg ambitieus en ook eenzijdig. Nederland van het gas af is naar mijn
idee een slecht plan. Laten we juist onze infrastructuur benutten voor combinatie van (bio)gas en waterstof. Focus op
isolatie en innovatie voor verwarming DegreeN en andere
partijen leveren nieuwe methode voor ruimteverwarming.

Het tempo is veel te laag en moet echt omhoog. Daar kunnen (en moeten) we zelf allemaal een bijdrage aan leveren.
Bijvoorbeeld door (waterstof of batterij-) elektrisch te rijden.
Geen smoesjes meer over te lage actieradius of gebrek aan
vulpunten, gewoon doen!

Doet je bedrijf meer aan duurzaamheid/mvo/circulair ondernemen?
Jazeker, we hebben zonnepanelen op daken, veel geïsoleerd en nu waterpompen voor verwarming en koeling. Dit
in combinatie met de zonnepanelen.

Zowel de EV Coöperatie (waarvan ik co-founder ben) als
E-xpeditie.nl zijn volledig gefocust om de transitie naar elektrisch rijden te helpen versnellen. EV Coöperatie is een bundeling van EV-specialisten die landelijk samenwerken op het
gebied van PR & Communicatie, evenementen, advisering en
detachering. E-xpeditie.nl organiseert evenementen (zoals de
Waterstof Challenge) en proefritdagen. Ook verzorg ik trainingen voor aanstaande elektrische rijders en autodealers.

Koppeling gemaakt met SDG-doelen VN?
Daar ben ik niet bekend mee. Ik geloof wel in nieuwe mogeIk denk dat we ontzettend bijdragen aan deze doelen, maar
lijkheden van kleine windmolens (vergunningsvrij), kernfusie een koppeling hebben we (nog) niet gemaakt.
zoals nu door Lockheed Martin is gerealiseerd, geothermie en
uiteraard warmteterugwinning etc. Wij willen de komende
jaren focussen op een energieneutrale bedrijfsvoering.
29
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Verbeteren
bereikbaarheid
regio’s gaat door
De afgelopen jaren is binnen het Platform Beter Benutten in het werkgebied van
VNO-NCW Midden, in verschillende regio’s (Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland/
Utrecht, Stedendriehoek, Twente en Zwolle-Kampen) gewerkt aan het verbeteren van
de regionale bereikbaarheid over weg, water en spoor. Het programma, vanaf 2011
actief, heeft landelijk gezien al enkele honderden praktische projecten in uitvoering
gebracht die tot doel hadden de (spits)reistijdverbetering in Nederland te realiseren. In
2018 wordt het programma weliswaar beëindigd, maar de manier van werken gaat de
komende jaren door onder de noemer: Slimme & Duurzame mobiliteit waarbij ook de
CO2 reductie nadrukkelijk een thema wordt.

Resultaten Beter Benutten
Zwolle/Kampen
2650 spitsmijdingen per dag
5,8 miljoen bespaarde autokm’s
1500 ton/jaar CO2 bespaard

Midden-Nederland
4301 spitsmijdingen per dag
5% per fte CO2 bespaard
34% van alle werknemers bereikt
(71.000 medewerkers)

Arnhem/Nijmegen
1410 spitsmijdingen per dag
12,07 miljoen bespaarde autokm’s
1629 ton/jaar CO2 bespaard
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Stedendriehoek

VNO-NCW Midden vindt dat de bestaande fysieke infrastructuur van A- en N-wegen, waterwegen en OV- en
fietsinfra, continu de aandacht behoeft om doorstroom
mogelijk te maken. Dat heeft niet alleen gunstig effect
op de economie, maar ook op het milieu en de veiligheid. Daarnaast zien we veel toekomst in maatregelen
die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel
op de plek van bestemming te komen. Zo wordt in 2019
gestart met regionale proeven in onder andere Twente
en Utrecht/Leidsche Rijn op het gebied van Mobility as
a Service, oftwel MaaS. Niet het autobezit of transportmiddel staat voorop in dit mobiliteitsconcept, maar de
reiziger, die heel gemakkelijk diverse mobiliteitsdiensten
inkoopt en combineert. Software ondersteunt het gebruik en laat bijvoorbeeld zien welk vervoermiddel voor
een bepaalde reis het beste uitkomt, regelt boekingen en
betalingen. Verschillende bedrijven zien daar al kansen
en hebben aangegeven open te staan voor MaaS en de
proefprojecten.

Hoe verder?
Met het beëindigen van het programma Beter Benutten
komen niet alle projecten tot stilstand. Sommige projecten zijn afgerond, andere gaan door en nieuwe worden
gestart. Samenwerking tussen belanghebbenden zal de
bepalende factor zijn om tot succes te komen. In de verschillende regio’s is deze samenwerking actief en breed
opgepakt. Sluit u aan en maak gebruik van de talloze mogelijkheden om mobiliteit slimmer en duurzamer te maken en de regio bereikbaarder.

De Regio Stedendriehoek zet met regionale partners in op
onder andere verbetering bestaande fietsroutes, duurzaam
thuisbezorgen, in beeld brengen flexwerkplekken en het
organiseren van workshops voor ambassadeurs.
slimschoonreizen.nl

Midden-Nederland
In de regio Midden-Nederland (Utrecht) wordt via het netwerk
U15, met ruim 200 bedrijven gewerkt aan allerhande projecten
die de duurzame mobiliteit bevorderen: een carpoolbutler, de
clean-car-challenge, de mobiele fietsenmaker en nog veel meer.
U15.nl

Arnhem-Nijmegen
In de regio Arnhem-Nijmegen worden aan de hand van
mobiliteitsopgaven diverse projecten geformuleerd op het
vlak van o.a. multimodaal verkeersmanagement, stimuleren
elektrisch vervoer, doorzetten gedragsaanpak BVV, slimme
logistiek, fietsstimulering in de regio en meer.
slimopweg.info
Mobiliteitsmakelaar Arno van der Steen,
vandersteen@vno-ncwmidden.nl

Regio Zwolle
Regio Zwolle zet in op beïnvloeding van het reisgedrag bij
koploperbedrijven op de verschillende bedrijventerreinen in
Zwolle en Kampen. Daarnaast wordt het werkterrein uitgebreid
naar de regio Noordwest-Overijssel en wordt intensiever de
samenwerking gezocht met VNO-NCW en MKB regio Zwolle.
Het bereikbaarheidsfonds wordt gecontinueerd, evenals de
probeeracties e- &speed bikes, OV, carpool of e- (deel)auto’s.
Ook de corridorbenadering rond N50 en A28 krijgt vervolg.
Ontwikkelen van deelconcepten en mobiliteitsoplossingen met
vastgoedontwikkelingen is de uitdaging. Accountmanagers en
parkmanagers spelen een belangrijke rol in de aanpak samen
natuurlijk met de mobiliteitsmakelaar en de logistieke makelaars.

Twente
3400 spitsmijdingen per dag
5,5 miljoen bespaarde autokm’s
1450 ton/jaar CO2 bespaard

beterbenuttenzwollekampen.nl
Mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich,
Arnold.helfrich@enmorgen.nl

Twente
Stedendriehoek
800 spitsmijdingen per dag
2 miljoen bespaarde autokm’s
500 ton/jaar CO2 bespaard

In Twente wordt (met betrokkenheid van meer dan 100
werkgevers) ervaring opgedaan met onder meer een OVprobeerpas, met fietsmaatjes en bedrijfs-e-bikes in de zorg en op
bedrijventerreinen. Door actief fietsgebruik te stimuleren wordt
ziekteverzuim positief beïnvloed. Gedurende de periode 20152017 zijn recent mooie cijfers gepresenteerd.
twentemobiel.nl
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In het Mobility Innovation
Center komen onderwijs,
onderzoek en bedrijven
GOED
bij elkaar
IDEE!
Op bedrijventerrein ‘Industrie Park Kleefse Waard’ in Arnhem bevindt
zich het Clean Mobility Center (CMC), onder leiding van Marion Braams,
directeur CMC én Vice President Consulting Services bij CGI. Dit center is een
samenwerkingsverband van tien organisaties uit verschillende bedrijfstakken, die zich
hebben verenigd om een schone mobiliteitswereld mogelijk te maken. Eén van de
initiatieven die hiervoor is opgezet is het MIC (red. Mobility Innovation Center). In het
MIC zoeken teams van studenten uit verschillende vakrichtingen naar innovatieve
oplossingen op het gebied van vervoer, infrastructuur en energie.

M

arion Braams: “Het MIC is een onderzoeks
initiatief van de HAN, waarbij het bedrijfsleven direct betrokken wordt bij innovaties,
die ze samen met werknemers van de toekomst opzetten en uitvoeren. Bij alle projecten kijken we naar
drie verschillende aspecten: ten eerste hetgeen beweegt, dus het voertuig, ten tweede de energie die het
gebruikt, uiteraard schone vormen zoals elektriciteit
of waterstof en ten derde de laadinfrastructuur van
die energie, hoe moet een netwerk eruit zien en waar
moeten de stations staan voor optimaal gebruik.” Dat
alles bij het MIC zero emissie is, dat spreekt voor zichzelf.
In het MIC zijn circa 120 studenten van HAN Automotive, Engineering, Elektrotechniek, Industrieel
Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde en
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Werktuigbouwkunde werkzaam aan twintig innovatieve vraagstukken. Door de samenwerking van de
studenten met de partners van het CMC ontstaat een
echte krachtenbundeling waarbij de projecten niet alleen voor de partners worden uitgevoerd, maar waar
elk bedrijf én ook de overheid zijn vraagstukken voor
duurzame mobiliteit mag neerleggen.
Organisaties die stappen willen zetten naar een wereld met schone, veilige en slimme mobiliteit worden
van harte uitgenodigd om zich bij CMC aan te sluiten.
Braams: “Voor partners zijn er uiteraard diverse voordelen, zoals intensieve ondersteuning door de andere
partners, toegang tot het netwerk van stakeholders,
stagiaires en/of training en educatie van medewerkers en het gebruik van de testfaciliteiten.” Genoeg te
bieden dus voor geïnteresseerden.
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Schakel tussen
mens, werk en
werkgever
haeghegroep.nl

Bijzonder ondernemend
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MaaS, kansen
voor een integrale
mobiliteitsaanpak
Blijkbaar is het soms nodig om bestaande concepten onder een nieuwe
naam uit te brengen om aandacht te krijgen. Bij MaaS, Mobility-as-aService, is dat gedeeltelijk waar. Immers, op de keper beschouwd, is
MaaS betalen per kilometer voor een vervoermiddel, zoals openbaar
vervoer, deelauto, deelfiets, taxi etc. En laten we wel zijn, dat gebeurt
door de eeuwen heen al. Toch is MaaS ook nieuw.

H

et concept MaaS gaat namelijk verder dan alleen de portemonnee trekken om voor verschillende modaliteiten te betalen, het combineert die verschillende vormen van mobiliteit in
één systeem. Dat kan een kaart zijn, maar net zo goed
een app. De betaling van de reizen met de verschillende aanbieders vindt daarbij ‘achteraf’ plaats op één
gemeenschappelijke factuur. En juist daar zitten de
kansen. Achteraf staat doelbewust tussen aanhalingstekens, omdat MaaS nog niet volledig uitgewerkt is.
Betaling kan dus net zo goed plaatsvinden via vooraf
ingekochte bundels, zoals bij de mobiele telefoon, of
direct bij een app via de FSC van de telefoon of op een
gezamenlijke factuur die de aanbieder toestuurt. Gemak dient de mens; in dit geval de reiziger.

34

GOED
IDEE!

De reiziger krijgt dus te maken met één aanbieder
van alle vormen van mobiliteit. Hij of zij heeft volledig vrije keuze voor zijn reis, of dat nou woon-werk,
recreatie of een zakenreis is.
Stelt u eens voor: u begint uw reis ’s ochtends met de
deelfiets naar het station, daar neemt u de trein naar
de stad van uw werk, daar op het station neemt u weer
een deelfiets naar kantoor. Halverwege de dag moet u
voor een zakelijke rit even naar een industrieterrein. U
pakt daarvoor een deelauto. Met de deelauto rijdt u na
uw afspraak naar een stad, waar u uw deelauto parkeert op een transferium en een taxi de stad in neemt.
Van daar gaat u met de taxi naar een station en terug
naar huis met trein en deelfiets. Alle diensten gebruik-
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Sámen, Slím &
Schóón: integrale
aanpak maakt 1+1=3
Binnen de regio Arnhem-Nijmegen* wordt – gelukkig – op zeer veel plaatsen
nagedacht over verbetering van bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Duurzame
mobiliteit is zowel voor publieke partijen als voor veel private partijen een aandachtspunt met grote prioriteit. In veel gevallen wordt het gecombineerd met
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van personeel.
Maar zoals hiervoor gezegd, gebeurt het op veel plaatsen en – helaas – maar
beperkt gecombineerd. De provincie Gelderland heeft na het aflopen van de
tweede fase van Beter Benutten besloten om de regio in de gelegenheid te
stellen door te gaan met gesubsidieerde projecten onder de noemer ‘Sámen,
Slím & Schóón’, met nadruk op alle drie de woorden.
Slím door het inzetten van nieuwe technologieën en innovaties. Bij de kennisinstituten in de regio, de universiteit, de hogescholen en het ROC zijn studenten

te u eenvoudig met de app op uw mobieltje. De afrekening van de privékilometers ziet u ’s avonds in uw
mail en uw werkgever heeft de zakelijke kilometers al
afgerekend via zijn contract met de provider.

en onderzoekers druk bezig met het uitwerken hiervan. In het Clean Mobility
Center is het Mobility Innovation Center hier zelfs specifiek voor ingericht en
helpt het bedrijven om de technieken te testen.
Schóón via allerlei projecten die zowel door de gemeentes als door VNO-NCW

Op de achtergrond van dit reisgemak zijn we er uiteraard nog niet, want het betekent nogal wat rekenwerk, contracten en afspraken. De verschillende aanbieders hebben nu allemaal nog hun eigen
systemen, tarieven en voorwaarden, terwijl u daar
eigenlijk niets mee te maken moet hebben. U wilt
één transparante afspraak met één provider voor al
uw ritten. Dat MaaS nogal wat voeten in de aarde
heeft en niet door alle marktpartijen even enthousiast wordt ontvangen, mag duidelijk zijn. Dat was ook
het geval in de vrije markt van energie en mobiele
telefoons, maar daar zijn we inmiddels niet anders
gewend. Bij MaaS zal dat op termijn niet anders zijn.
Door de inzet van MaaS zal het aantal vervoermiddelen op de weg afnemen, terwijl de inzet van de
beschikbare vervoermiddelen efficiënter zal worden
met naar verwachting een positief effect op luchtkwaliteit en bereikbaarheid.

Midden aan werkgevers worden aangeboden om medewerkers te adviseren bij
het mijden van de spits en het kiezen voor andere vormen van mobiliteit, zoals
fiets, e-bike of openbaar vervoer. Vanuit de gemeentes worden daarnaast ook
projecten voor inwoners uitgevoerd en gekeken naar transferia, deelauto’s en
deelfietsen.
Sámen laat nog te wensen over. Vanuit de werkgevers wil ik daarom pleiten
voor een meer integrale aanpak van alle activiteiten. Alle partijen die bezig
zijn met projecten en producten, die een bijdrage leveren aan een schonere
en slimmere regio, moeten hun activiteiten kunnen melden op een centrale
plaats, zoals een website. Projecten kunnen elkaar dan versterken en minder
zaken worden dubbel gedaan of – nog erger – achterwege gelaten. Zo wordt
1+1=3.
BERNARD DE G RAAF
BESTUURSL ID VNO-NCW REG IO ARNHEM-NIJMEGE N
P O RTEFEUIL L E MO BIL ITEIT

* Regio Arnhem-Nijmegen omvat naast de twee steden ook 15 gemeentes in
Overbetuwe en De Liemers
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Twente Mobiel slaat
handen ineen met GOED
IDEE!
werkgevers
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun
mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies,
ondersteuning en samen realiseren van acties
en projecten. Samen streven we naar slimme
en duurzame mobiliteit in de regio. Mogelijke
projecten kunnen zijn: stimulering van het
fietsgebruik, openbaar vervoer, carpoolen
of flexibel werken (thuiswerken). Zo wordt
het woon-werkverkeer groener, goedkoper
en gezonder. Met ruim 100 werkgevers die
aangesloten zijn als partner organiseert
Twente Mobiel diverse projecten.
Fietsen naar het werk loont!
Fietsende medewerkers bieden veel voordelen voor
bedrijven. Zo zijn fietsers minder vaak ziek dan
niet-fietsers. Dit scheelt gemiddeld 1 à 2 dagen per
jaar. Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Met de
actie Fietsmaatjes van Twente Mobiel konden medewerkers in Twente ook nog eens geld verdienen door
de fiets te pakken voor hun woon-werk verkeer! De
actie Fietsmaatjes liep van december 2017 tot en met
mei 2018. En de resultaten mochten er zijn!

40 keer de aarde rond
Ongeveer 250 Twentse bedrijven hebben aan Fietsmaatjes meegedaan. Met deze fietsactie konden
medewerkers elkaar stimuleren om naar het werk te
fietsen. Een ervaren fietser (buddy) stelde een team
samen met maximaal vier collega’s die met de auto
naar het werk reizen en vaker wilden fietsen. Buddy én deelnemers bouwden gedurende maximaal 5
maanden voor elke gefietste dag een financiële beloning op. Aan het einde van de fietsactie, bleek dat
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1.900 automobilisten hadden gefietst. Samen hadden
ze meer dan 1,6 miljoen kilometers gefietst. Dat is 40
keer de aarde rond! Aan het einde van de fietsactie
gaf 94% van de deelnemers aan (zeer) tevreden te zijn
over naar het werk fietsen. Zo tevreden zelfs dat ze
ook willen blijven fietsen!
Benieuwd hoe dit werkt? Kijk dan op www.twentemobiel.nl/fietsmaatjes.

Mobiliteitsbattle voor bewust rijgedrag
Naast het stimuleren van het fietsgebruik heeft
Twente Mobiel ook samen met diverse bedrijven in
2017 en 2018 een Mobiliteitsbattle georganiseerd.
Tijdens deze Battle namen verschillende Twentse werkgevers het tegen elkaar op, voor wie de auto
een onmisbare vorm van vervoer is. Vier maanden
lang probeerden de deelnemende teams hun rijgedrag zodanig aan te passen, om brandstofkosten en
CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Deelnemers kregen een Ecobox in hun auto geïnstalleerd,
die het rijgedrag en spitsrijden registreerde. Deelnemers konden punten verdienen door minder hard op
te trekken en te remmen én door buiten de spits te
reizen. Online kregen de deelnemers iedere maand
inzicht in hun rijgedrag, met analyses en tips om nog
beter te scoren. Deze mobiliteitsbattles hebben geleid
tot duizenden euro’s aan brandstofbesparing en een
CO2 reductie van bijna 10%.
Het bedrijf dat in vier maanden de beste score behaalt, wint de Mobiliteitsbattle Twente! Dit wedstrijd
element maakt werknemers op een positieve manier
bewust van hun rijgedrag en het teamgevoel bij bedrijven versterkt.
Meer weten over deze battle? Kijk dan op
www.mobiliteitsbattle.nl
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Samen op de fiets
in regio Zwolle!
Beter benutten Zwolle Kampen (BBZK)
een programma waarin door bedrijfsleven,
overheid en regio wordt samengewerkt om
de filedruk op de wegen in deze regio te
verminderen. Gedragsverandering is hierin het
toverwoord. Op een aantal maatregelen zijn
we als BBZK erg trots en deze delen we graag
met jullie.
Zalsman-deal
We hebben op verschillende thema’s ingezet, waaronder fietsstimulering. Zalsman, een bedrijf gezeteld
in Zwolle én Kampen, is een heel mooi voorbeeld
van hoe het binnen een bedrijf geregeld kan worden.
Zalsman, een actief bedrijf en een echte ambassadeur op het gebied van Slimme Mobiliteit én ze zijn
in 2017 het vitaalste bedrijf van Nederland geworden.
Naast het delen van e-auto’s doen ze ook aan fietsstimulering. 21 medewerkers van het bedrijf schaften
een fiets aan met behulp van een renteloze lening
van hun werkgever. De Kampense fietsenhandelaar
Van Dijk Bikes maakte een mooie deal, nog een opstartsubsidie vanuit het Bereikbaarheidsfonds erbij en
het plaatje voor een succesvol project was compleet.
Er kon gefietst worden! Operationeel groepsdirecteur
van Zalsman Remco Reinink is trots op het resultaat.
Hij heeft zelf ook een snelle e-bike gekocht en fietst
regelmatig heen en weer tussen Meppel en Zwolle. Als
het weer en werk het toelaat. Wie meer wil weten over
de zogenoemde Zalsman-deal kan contact opnemen
met Remco Reinink.
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GOED
IDEE!

Spitsfietsen
Daarnaast organiseerde BBZK het fietsstimuleringsproject Spitsfietsen. Fietsend in de spits geld verdienen. Als je verder dan 5 km van je werk woonde en
bij een werkgever in Zwolle of Kampen werkte mocht
je meedoen aan dit project. Het geld kon verdiend
worden door te fietsen in de spits. Maximaal 3 euro
per dag. De 21 fietsers van Zalsman waren een van de
eerste deelnemers. Uiteindelijk deden 111 bedrijven
mee en die waren goed voor ruim 3100 deelnemers.
Meer dan 400.000 km is er gefietst en daarmee is er
ook ruim 68 ton CO2 bespaard.

Fietsen Werkt!
Misschien heeft u onderweg borden gezien waarop
Fietsen Werkt! stond. Een campagne die door BBZK
is geïnitieerd. Verschillende acties zijn georganiseerd
door Fietsen Werkt!. Tijdens de werkzaamheden aan
de N50 organiseerde dit campagneteam de fietsprobeerweken voor de individuele fietser. Weggebruikers
konden gratis een paar dagen een e-bike uitproberen, die door lokale fietshandelaren beschikbaar waren gesteld. Het was zo’n groot succes dat we besloten hebben om dit nog een paar keer te organiseren.
Daarnaast was er een fietsprobeerpool in het leven
geroepen. 2 e-bikes en 1 snelle e-bike werden bij bedrijven geplaatst, zodat medewerkers van deze bedrijven deze fietsen 1 week konden lenen en gebruiken.
Door deze eenvoudige handeling zijn er diverse medewerkers die nu zelf een e-bike hebben aangeschaft
en nog steeds op de fiets naar het werk gaan.

Meer informatie
Beter Benutten is verder gegaan onder de naam Slimme en Duurzame mobiliteit regio Zwolle en ook binnen dit programma gaan we weer bezig met fietsstimulering. De fietsprobeerpool en fietsprobeerweken
komen er weer aan. Ook zijn we bezig met een nieuw
fietsstimuleringsproject voor werkgevers. Meer informatie over fietsstimulering bij werkgevers kunt u vinden op de website www.fietsenwerkt.nl.
Naast fietsstimulering houden we ons nog bezig met
andere slimme mobiliteitsmaatregelen zoals sturend
parkeerbeleid, (e-)autodelen, thuiswerken etc. We geven advies op maat voor uw bedrijf. Heeft u interesse
neem dan contact op met onze mobiliteitsmakelaar
Arnold Helfrich (06-25357227) of met de projectleider
Tineke de Nooij (06-20008539). Zij kunnen u adviseren over welke mogelijkheden er zijn binnen uw
bedrijf.
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Constructiewerken Twente
voor al uw
maatwerk

Toermalijnstraat 27 7554 TX Hengelo Tel. 074 - 250 30 80 www.constructiewerkentwente.nl

Concrete oplossingen voor wagenparkbeheerders bij Bestelbus.nl
Wij zijn de grootste merkonafhankelijke
speler in de Benelux in jong gebruikte
vans. Door onze schaalgrootte zijn wij hét
alternatief voor inname en uitbreiding van
uw vloot.
Naast bestelbussen voorzien wij ook in
trucks, trailers en onderdelen via de Kleyn
Group.
Onze voordelen hebben we hiernaast op
een rijtje gezet, maar we vertellen het u bij
voorkeur persoonlijk.
U bent van harte welkom in onze showroom
in Vuren, maar we komen ook graag bij u
langs!

On en off balance leasing
Tot 2 jaar garantie bij de dichtstbijzijnde
dealer in de hele EU
Geen bijkomende kosten noodzakelijk
Direct inzetbaar

Bestelbus.nl is onderdeel van

Bezoek onze showroom |

afrit 29

Azewijnseweg 9 | 4214 KC | Vuren | 0183- 668 444

MIDDELPUNT NOVEMBER 2018

MID18_TDS_nr2.indd 39

39

16-10-18 15:15

SPECIAL

Midden-Nederland
maakt stappen in
duurzame mobiliteit

GOED
IDEE!
U15 is een netwerk van ruim 200 werkgevers
uit Midden-Nederland met een gezamenlijk
doel: duurzame mobiliteit. Dat heeft
simpelweg veel voordelen. Het verhoogt de
bereikbaarheid, haalt de kosten omlaag van
brandstof en reistijd, zorgt voor een lagere
CO₂-uitstoot en vitalere medewerkers.

Het is een aanpak die werkt op de lange termijn. En
dat kan alleen samen, met actieve leden die stappen
durven te zetten, kritisch kijken naar hun eigen mobiliteit en in beweging komen. En met overheden.
Inmiddels, met ruim 5 jaar ervaring, weet U15 hoe ze
met werkgevers en overheden resultaten moet boeken. Een extern onderzoeks- en adviesbureau onder
zocht dat U15 in 2017 dagelijks ruim 4000 auto’s uit
de spits heeft gehaald. Dit geeft aan hoe intensief
leden bezig zijn met duurzame mobiliteit. Werknemers
van leden pakken veel vaker de fiets of gaan meer met
het OV.

Noodzaak
Maar de noodzaak blijft hoog, want de bereikbaarheid staat nog steeds onder druk. Gelukkig wordt daar
veel aan gedaan. Zo gaat Rijkswaterstaat in de periode 2020 – 2030 veel wegen verbeteren en uitbreiden.
Denk aan de Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken, de
A12 en de A27 bij Houten. Mooi! Maar iedereen snapt
dat die werkzaamheden zorgen voor files, opstoppingen en een nog slechtere luchtkwaliteit. Gelukkig
kunnen werkgevers daar van alles aan doen.
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NIEUWE
LEDEN
VANAF 25 MEI 2018 TOT E N M E T
11 SEP TEMBER 2018

Wat is de aanpak van U15?
U15 biedt praktische tools aan die direct geïmplementeerd kunnen worden. Zo zijn al vanaf het begin de gratis
CO₂-footprintmeting en mobiliteitsscan
een groot succes. Het meet de impact
van een organisatie op de omgeving,
geeft inzicht in mobiliteit en levert praktische verbetertips op. De CO₂-uitstoot
nam in 2016 onder U15-leden per FTE
met 4,7% af.
Door deze jarenlange concrete aanpak is er een grote hoeveelheid kennis
en ervaring aanwezig binnen U15. Die
wordt volop gedeeld onder de leden. Op
die manier kan iedere werkgever aan de
slag met maatregelen die passen binnen
het bedrijf en haar omgeving. Van fietsstimulatieprogramma’s, het verduurzamen van het (lease)wagenpark tot het
gebruik van OV.

Welkom aan de nieuwe leden
VNO-NCW Achterhoek

VNO-NCW VeluweVallei

•D
 istrimex Pompen & Service BV,
Doetinchem
• 1 voud Arbo, Vorden
•S
 t. Zorgcombinatie Marga Klompé,
Groenlo
•M
 ueller, Groenlo
•H
 akvoort HR HRM & Organisatieadvies,
Lichtenvoorde
•J
 PM-Solutions, Doetinchem
•G
 OMA BV, Hengelo (Gld.)
•B
 uitenCentrum Kerkemeijer, Borculo
•C
 FO Capabel Nederland BV, Rhenen
•H
 eel Metaal, Doetichem
•K
 ranen Kerstpakketten BV, Doetinchem

•B
 esstrade BV, Nunspeet
•C
 FO Capabel Nederland BV, Rhenen
•Z
 iekenhuis Gelderse Vallei, Ede

VNO-NCW Rivierenland
•C
 FO Capabel Nederland BV, Rhenen
•H
 ermeta, Asperen
• L oading Systems Nederland BV, Lelystad
•U
 VS Industry Solutions BV, Hoevelaken

VNO-NCW Stedendriehoek
•H
 uis voor Energie BV, Apeldoorn

VNO-NCW Twente
•R
 oelofs, Den Ham

Bedrijventerreinenaanpak
Ook de bedrijventerreinenaanpak is
een succesvol speerpunt. U15 bundelt
de krachten en betrekt zoveel mogelijk
werkgevers per bedrijventerrein. Daarin
krijgt elk terrein een individuele aanpak,
vanwege het verschil in mobiliteitsproblematiek. Een voorbeeld: Lage Weide
en Utrecht-Oost zijn compleet onvergelijkbaar. De maakindustrie en de distributie. Utrecht-Oost draait eigenlijk
volledig op kenniseconomie. Daarom
heeft elk terrein zijn eigen projectleider
die met de werkgevers aan de slag gaat.
Ze zorgen voor bewustwording en proberen problemen zowel individueel als
collectief op te lossen. Uiteraard kunnen
ook bedrijven die niet op een bedrijventerrein gevestigd zijn, rekenen op maatwerkadvies.

Samen met overheden
Ook lokale overheden realiseren zich
dat ze de bereikbaarheid niet alleen
kunnen oplossen. Ze vragen U15 inmiddels om hulp; de ultieme bevestiging
van nut en noodzaak. Eigenlijk logisch,
want bedrijven spreken onderling dezelfde taal en kunnen sneller schakelen.
De overheid is opener geworden naar
het bedrijfsleven. Ze is flexibeler en probeert niet alles te reguleren. Zo werken
ze steeds beter samen.
Meedoen? Sluit je aan bij U15.
Kijk op u15.nl.

VNO-NCW regio ArnhemNijmegen

VNO-NCW provincie Utrecht

•B
 reedband Arnhem BV, Arnhem
•C
 MS Schoonmaak, Velp
•V
 andersanden, Tolkamer
•Z
 ichtbaar Reclame Adviesbureau BV,
Arnhem

•C
 FO Capabel Nederland BV, Rhenen
•H
 olland Casino Utrecht, Utrecht
• Kuijpers

Utiliteit Midden-Noord BV,
De Meern
•T
 alent & Pro, Utrecht

VNO-NCW Flevoland

VNO-NCW regio Zwolle

•B
 alk shipyard, Urk
•C
 FO Capabel Nederland BV, Rhenen
• F levoland65Plus Uitzendbureau,
Zeewolde
•N
 AMCO Zorg & Technologie, Lelystad

•A
 berson, Zwolle
•C
 BRE, ZWOLLE

VNO-NCW Community
Alle leden van VNO-NCW Midden
hebben inmiddels hun toegangscodes
ontvangen voor de online, landelijke
Community van VNO-NCW, een
initiatief van VNO-NCW en de vijf
regionale verenigingen. In de VNONCW Community kunnen leden
elkaar vinden in een veilige, zakelijke
omgeving.

Voordelen
- Contactgegevens van leden die
profiel hebben aangemaakt
- Zoeken op plaats, bedrijfsnaam,
activiteit, regio etc.
- Chatten met andere leden
- Interessante ondernemersinformatie
delen via posts
- Alle evenementen van VNO-NCW
- Bibliotheek met handige informatie

Uw basislidmaatschapsgegevens
zijn inmiddels overgebracht naar dit
nieuwe platform. Op dit moment
zijn ze nog onzichtbaar voor de
buitenwereld maar dit kan in een
muisklik veranderen door een profiel
aan te maken.

Maak nu uw profiel aan in de VNONCW Community, bereikbaar via inlog
op www.vno-ncwmidden.nl of rechtstreeks via vnoncw.community.
Vragen? Neem contact op met het
verenigingskantoor via info@vnoncwmidden.nl of bel even met
055 – 5222606.
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AGENDA

ACTUELE INFORMATIE OVER EVENEMENTEN:
WWW.VNO-NCWIDDEN.NL/EVENEMENTEN.

OKTOBER 2018

NOVEMBER 2018
NOVEMBER 2018

VNO-NCW Twente
Bedrijfsbezoek ROC van Twente
Gastheer: mevrouw dr.ing. G.J.M. Vos,
bestuurder
Tijd: vanaf 16.30 uur
Locatie: ROC van Twente, Hengelo

WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018

MAANDAG 26 NOVEMBER 2018

VNO-NCW provincie Utrecht

VNO-NCW VeluweVallei

Marktdag Ondernemend Aanbesteden
in provincie Utrecht, i.s.m. gemeente
Utrecht, Bouwend Nederland, MKBNederland Midden, MKB Infra, Stadswerk,
Inkoop Bureau Midden Nederland
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: AFAS Software, Leusden

Bedrijfsbezoek Van Werven
Gastheer: de heer A.F. van der Giessen,
directeur
Tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: Van Werven, Oldebroek/
Biddinghuizen

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

Algemene Ledenvergadering
VNO-NCW Midden
DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018

VNO-NCW Achterhoek samen
met VNO-NCW regio ArnhemNijmegen
Bedrijfsbezoek Teijin Aramid BV
Thema: Maakindustrie
Tijd: 17:30 – 20:30 uur
Locatie: Teijin Aramid BV, Arnhem

Tijd: 15.30 – 19.00 uur
Locatie: Bakker Logistiek, Zeewolde
WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018

VNO-NCW Achterhoek
Diner pensant i.s.m. ROC
Graafschapcollege
WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018

VNO-NCW regio Zwolle
DONDERDAG 1 NOVEMBER

VNO-NCW Rivierenland
Thema-event: Bedrijfsoverdracht van alle
kanten bekeken!
VRIJDAG 2 T/M WOENSDAG
7 NOVEMBER 2018

VNO-NCW Midden
Ledenreis Argentinië

Bedrijfsbezoek Carlisle Construction
Materials BV
Gastheer: de heer J. Boerkamp, directeur
Tijd: vanaf 15.30 uur
Locatie: Carlisle Construction Materials
BV, Kampen

DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

VNO-NCW Rivierenland
Bedrijfsbezoek Centraal Boekhuis
Thema: Arbeidsmarkt: “Hoe werken we
in 2030?
Tijd: vanaf 16.30 uur
Locatie: Centraal Boekhuis, Culemborg

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018

VNO-NCW provincie Utrecht
Rode Loperdag regio Amersfoort,
i.s.m. Federatie Bedrijvenkringen Regio
Amersfoort, gemeenten regio Amerfoort
Tijd: 12.00 – 19.00 uur
Locatie: Kasteel Groeneveld, Baarn

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018

VNO-NCW VeluweVallei
Veluwse innovatieprijs
Locatie: Veluvine Nunspeet

DINSDAG 6 NOVEMBER

VNO-NCW Rivierenland
Ondernemer van het jaar Maas & Waal
DINSDAG 6 NOVEMBER 2018

VNO-NCW Stedendriehoek
Bedrijfsbezoek Futurumshop en
themabijeenkomst
Thema: Duurzame en circulaire
bedrijfsvoering in de praktijk
Gastheer: de heer H. van der Meulen,
oprichter Futurumshop
Tijd: 19.00 – 23.00 uur
Locatie: Futurumshop, Apeldoorn
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Algemene Ledenvergadering
13 november 2018
De leden van VNO-NCW Midden zijn
op dinsdag 13 november vanaf 14.30
van harte welkom op de algemene
ledenvergadering van de vereniging. We
zijn te gast bij Bakker Logistiek Groep
in Zeewolde. Op het programma staat
onder meer de begroting 2019. Uiteraard
is er aansluitend aan de vergadering de
mogelijkheid om te netwerken tijdens
de borrel. De agenda en stukken voor de
vergadering ontvangt u medio oktober.
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DECEMBER 2018

DONDERDAG 10 JANUARI 2019

FEBRUARI 2019

VNO-NCW Stedendriehoek
DONDERDAG 13 DECEMBER 2018

VNO-NCW Achterhoek
Bedrijfsbezoek Bedrijfstakschool Anton
Tijdink
Gastheer: de heer M. Broekhuizen,
directeur
Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Bedrijfstakschool Anton Tijdink,
Terborg

Nieuwjaarsbijeenkomst
Tijd: 17.00 – 21.00 uur
Locatie: Apeldoorn

Kennisbijeenkomst KNNS
Thema: Digitalisering en privacy
Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: KNNS, Wijchen

Bijeenkomst met Jong Management
Tijd: vanaf 16.30 uur

DONDERDAG 10 JANUARI 2019

VNO-NCW VeluweVallei
Nieuwjaarsbijeenkomst Ontmoeting,
i.s.m. De Maatschappij, Bedrijvenkring
Ermelo en Bedrijvenkring Harderwijk
Tijd: 16.30 - 19.00 uur

DONDERDAG 13 DECEMBER 2018

Regio Arnhem-Nijmegen

FEBUARI 2019

VNO-NCW Twente

WOENSDAG 16 JANUARI 2019

DINSDAG 5 FEBRUARI 2019

VNO-NCW Achterhoek
Lunchbijeenkomst nieuwe leden
Gastheer: de heer P.F. Rikken, DGA Meilink
Groep
Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: Meilink Groep, Borculo

Nieuwjaarsbijeenkomst VNONCW Achterhoek
Gastheer: de heer B. Ribbers, directeur
Kerkemeijer
Locatie: Buitencentrum Kerkemeijer,
Borculo

DINSDAG 12 FEBRUARI 2019

VNO-NCW Rivierenland
WOENSDAG 16 JANUARI 2019

VNO-NCW Rivierenland
DONDERDAG 13 DECEMBER 2018

VNO-NCW regio Zwolle
Regio Zwolle Congres, Zwolle

JANUARI 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst met
bedrijvenkringen Rivierenland
Spreker: mevrouw mr.drs. M.C.G. Keijzer,
staatssecretaris Economische Zaken en
Klimaat
Tijd: 17.00 – 21.00 uur
Locatie: Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd

Bedrijfsbezoek Perfecto Caffé, met ontbijt
Thema: Koffie op de werkvloer!
Tijd: 07.45 – 10.00 uur
Locatie: H.S.B. HAAFTEN, Haaften

JANUARI 2019

VNO-NCW regio Zwolle
DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst

VNO-NCW Achterhoek
JANUARI 2019

VNO-NCW Flevoland
Nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. Windesheim
Flevoland
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Windesheim Flevoland, Almere

WOENSDAG 23 JANUARI 2019
Middelpunt Midwinterwandeling

Themabijeenkomst i.s.m. BDO
Thema: Familiebedrijven
Gastheer: de heer J. Nijhof, senior adviseur
Locatie: Innovatiecentrum de Steck,
Doetinchem

MAANDAG 7 JANUARI 2019

VNO-NCW Twente
Nieuwjaarsbijeenkomst Twentse
Netwerkorganisaties
De Rode Loper
Locatie: Theaterhotel, Almelo

Ga naar vnoncw.community voor verslagen, foto’s, inleidingen e.d.
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fizz.nl

Maak
het verschil!

Meer online zichtbaarheid, betere vindbaarheid,
effectievere inzet sociale media, meer conversie?
Meer sales via online of offline marketingcommunicatie?
Meer digitale kracht?
Met de kennis van alle moderne middelen, kennis van uw
markt en uw motieven, zorgt FIZZ dat uw merk bruist en
borrelt en mensen in beweging brengt.
Wilt u dat ook ervaren?
Bel of mail: 0522-246162 | info@fizz.nl
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