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In dit 'Duurzaam Mobiliteitsprotocol’ vindt u diverse handvatten, nuttige

informatie en praktische tips. Zodat u er zelf mee aan de slag kunt. 

Ook na deze coronaperiode. Plus, u kunt meedoen met onze acties en

maatregelen! U leest er alles over in dit protocol.

Belangrijk:

Voor de bekostiging van nieuwe, duurzame mobiliteitsmaatregelen en het

ontwikkelen van een thuiswerkplan kunt u een beroep doen op de subsidieregeling

van de provincie. Hiervoor is in 2020 maximaal 500.000 euro beschikbaar. 

Maakt u hier al gebruik van?

Neem vrijblijvend contact op voor advies over uw mogelijkheden en kosteloze

begeleiding bij uw subsidieaanvraag.

Wat is het Duurzaam
Mobiliteitsprotocol?

Voordelen voor
werkgevers

3 stappen van Duurzaam
Mobiliteitsprotocol

Toekomstbestendig
mobiliteitsbeleid

I N H O U D  
V A N  D I T
P R O T O C O L

Kosteloze mobiliteitscan

Een duurzaam, flexibel en gezond
mobiliteitsbeleid, nu en in de toekomst.

De wereld is blijvend veranderd en daar hoort ook een nieuwe

manier van werken en reizen bij. Hoe richt u uw mobiliteitsbeleid

zo duurzaam, flexibel en gezond mogelijk in?

Contact

https://www.regiozwollemobiel.nl/contact/
http://www.twentemobiel.nl/


Waarom is dit zo belangrijk?

De overheid en diverse experts verwachten dat de komende maanden de

drukte op de weg enorm zal toenemen. Dit betekent meer files,

luchtvervuiling en filestress dan vóór corona. 

Het Nieuwe Werken is thuiswerken, reizen op flexibele tijden en vaker

wandelen en fietsen naar kantoor. Als we dit samen doen, kunnen de files

wegblijven, houden we meer tijd over, zijn we gezonder, besparen we

(kantoor)kosten en blijft de lucht schoon.

Het Nieuwe Werken.
Het kabinet roept werkend Nederland op om vanwege de coronacrisis

om zoveel mogelijk thuis te werken en duurzaam te reizen. Dit is dan

ook hét moment om werken en reizen anders te organiseren. Om samen

de voordelen vast te houden en te werken aan een schoon, gezond en

bereikbaar Overijssel. #samenverder dus!

Wist u dat op het hoogtepunt van de coronacrisis er
41 procent minder autoverkeer was?



Tijdens deze coronacrisis ontdekten ook veel werkgevers en

werknemers in Overijssel de voordelen van thuiswerken. In deze tijd

hebben we massaal gemerkt dat we veel meer kunnen op het gebied

van slim en duurzaam werken dan we in eerste instantie dachten. Dit

willen we natuurlijk vasthouden! 

 

Met een snel groeiende netwerk van ruim 400 werkgevers, het MKB en

VNO-NCW, werken wij aan de mobiliteit van de toekomst. 

Sluit u zich ook aan?

Met het Duurzaam Mobiliteitsprotocol, kosteloos advies op maat,

stimulerende acties én een aantrekkelijke subsidie, willen we ook met u

#samenverder naar duurzame, gezonde en flexibele mobiliteit. 

Zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst de voordelen ervaren. 

Samen werken aan duurzame
mobiliteit in Overijssel.

https://www.twentemobiel.nl/thuiswerken-blijft-u-het-doen/


Waarom een Duurzaam Mobiliteitsprotocol?
Waarom zou u omschakelen naar andere, duurzame mobiliteit? 
Ontdek wat u kunt doen, wat uw voordelen zijn en hoe wij u kunnen helpen.

http://www.twentemobiel.nl/




Minder auto’s betekent minder files. Files zijn slecht voor de
luchtkwaliteit, de economie, de bereikbaarheid en de gezondheid. 

Minder woon-werkverkeer betekent een grote vermindering van 
CO2-uitstoot. U heeft dus positieve invloed op uw CO2-reductie
wanneer uw medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken.

Door thuiswerken te integreren en te werken met flexplekken,
bespaart u kosten. U kunt de werkkostenregeling benutten om
thuiswerken te faciliteren. Onze adviseurs helpen u hier graag bij.

Als werkgever bespaart u kosten aan o.a. wagenparken, reis- en
verblijfkosten, locatiegerelateerde kosten zoals een bedrijfspand,
catering en andere faciliteiten.

Geen file(stress)

Positieve invloed op milieu

Kostenbesparing

1. Thuiswerken 
als het kan

“De beste rit is de niet gemaakte rit” 

http://www.twentemobiel.nl/


1,5 kilometer wandelen duurt slechts 10 tot 15 minuten. Bij afstanden tot
15 km zijn (e-)fietsen vaak sneller dan de auto. Plus, fietsers voelen zich
vitaler, zijn minder vaak ziek (1,5 dag per jaar) en zijn gemiddeld 5 kg
lichter dan de niet-fietsende collega. 

Wist u dat er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden zijn om fietsen te
stimuleren? Lees er alles over in onze brochure of neem contact op met
een van onze adviseurs.

En wilt u aan de slag? Dan kunnen wij u een extra financiële impuls
geven met een subsidie die tot 50% van uw kosten dekt. 
De moeite waard dus! “Ik ben met de fiets vaak sneller dan met de auto”

2. Tot 15 km - 
Ga lopen 
of pak de (e-)fiets

Naast de winst voor de lichamelijke en
mentale gezondheid, toont onderzoek aan
dat bewegen leidt tot meer creativiteit en
een beter probleemoplossend vermogen.

https://www.regiozwollemobiel.nl/wp-content/uploads/2020/09/V9_Twente-mobiel-fiscale-voordelen-1.pdf


Uit trendonderzoek blijkt dat werkgevers verwachten dat de
loyaliteit bij personeel groter zal zijn door flexibel te werken. 

Met flexibel werken hebben uw medewerkers een betere
balans tussen werk en privé. Hierdoor neemt hun gezondheid
en werkgeluk toe. Dit maakt u aantrekkelijk als werkgever.

Spreiden = filemijden = flexibel werken

3. Boven 15 km - Reis (samen)
met de auto, motor of ov

 Het is gezonder dan de auto (mensen bewegen meer)
 Het is veiliger (tot 15 keer minder ongevallen per kilometer)
 Het is goedkoper dan de auto (totale kosten meegenomen)

Reizen met het ov met een mondkapje en buiten de spits is een
prima optie. 

1.
2.
3.

Overige voordelen
- Past in het duurzame beleid; minder autokilometers en CO2
- Productievere medewerkers; zij kunnen onderweg werken
- Aantrekkelijk werkgeverschap; meer keuzevrijheid

OV met mondkapje en buiten de spits

Hebben uw medewerkers geen eigen auto? Overweeg dan de
mogelijkheden van deelauto's of short-lease. 

Deelauto's of short-lease

Wanneer thuiswerken geen optie is, reis dan (met uw collega's)
zo flexibel, schoon en veilig mogelijk.

http://www.twentemobiel.nl/


Wat kunt u doen? Ons aanbod.

Proefrijden

Bij diverse fietswinkels in regio
Zwolle en Twente kunnen uw
medewerkers gratis en vrijblijvend
een week lang een e-bike proberen. 
Een  mooie kans! U vindt de
aangesloten partners hier.

500.000,- subsidie 

Wilt u een thuiswerkplan opstellen,
e-bikes aanschaffen voor uw
organisatie, een fietsenstalling
plaatsen of heeft u een ander idee?
Wij financieren met u mee! Neem
contact op voor uw mogelijkheden.

Mobiliteitscan 

Hoe kunt u uw mobiliteitsbeleid
toekomstgericht inrichten? En wat
zijn de voordelen voor u? Met onze
gratis Mobiliteitscan wordt dit in
één keer duidelijk. Vraag het
kosteloos aan.

https://www.fietsenwerkt.nl/cases/proefrijden/
https://www.regiozwollemobiel.nl/contact/
https://www.regiozwollemobiel.nl/mobiliteitscan/


Wat kunt u doen? Ons aanbod.

Tim en Sofie 

Speciaal voor werknemers! 
Hoe reist u naar uw werk? En hoe kan
dit sneller, slimmer, gezonder,
goedkoper of groener? Tim en Sofie
helpen u op weg! Ontdek meer.

Pendle.nl

Hoeveel kunt u op woon-
werkkosten besparen? In 4 stappen
weet u wat uw woon-werkverkeer
werkelijk kost en hoe u hierop kunt
besparen. Start hier uw gratis scan.

Fiscale mogelijkheden

U als werkgever kan op verschillende
wijze fietsen stimuleren. In deze
brochure staan verschillende fiscale
mogelijkheden en scenario's hoe u
dit kunt doen. 

https://timensofie.nl/
https://www.pendle.nl/
https://www.regiozwollemobiel.nl/wp-content/uploads/2020/09/V9_Twente-mobiel-fiscale-voordelen-1.pdf


Klaar voor de toekomst.
In 3 stappen past u dit Duurzaam Mobiliteitsprotocol in de praktijk toe 

voor een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. 

Maak daarbij gebruik van ons aanbod en de aantrekkelijke subsidieregelingen.

Kies en verwerk de best passende
maatregelen in uw beleid.

STAP 2
Sluit u aan bij ons netwerk en
onderzoek de mogelijkheden.

STAP 1
Maak ook een doorkijk naar de

toekomst na corona.

STAP 3



Wij helpen u graag.

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek 
met een van onze adviseurs Slimme & Duurzame Mobiliteit.
Arnold Helfrich -  a.helfrich@overijssel.nl
René Teeuwen -  r.teeuwen@overijssel.nl
Tobias van den Briel -  t.vd.briel@overijssel.nl 

Belangrijke note: onze dienstverlening is geheel kosteloos dankzij hulp van de overheid.

Wilt u ook aan de slag met uw mobiliteitsbeleid? 
En #samenverder naar een duurzaam, gezond en bereikbaar Overijssel?

http://overijssel.nl/
http://overijssel.nl/
http://www.twentemobiel.nl/


Contact en meer info. 
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