
Met dank aan u!De mooie resultaten  
van Slim Reizen:  
Het overzicht van 2015 

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek.

2016 biedt volop nieuwe 
 mogelijkheden! Doet u weer mee?
Slim Reizen Stedendriehoek werkt ook de komende jaren verder aan slimme 
mobiliteitsmaatregelen. Mogen we weer op u rekenen? Zullen we samen de 
kansen oppakken? Mogen wij u helpen met uw ideeën? Het Team Slim Reizen  
denkt graag met u mee!

www.slimreizenstedendriehoek.nl

Veel mensen verruilen auto voor  
fiets door follow-up Fietsactie  
Samen Schakelen
• Werknemers kregen een aanschafsubsidie voor een 

nieuwe e-bike als zij voor hun woon-werkverkeer 
uit de auto op de fiets stapten.

• Voor de langere woon-werk afstanden (>7,5 km).
• Juist voor high speed e-bikes, e-bakfietsen, 

e-vouwfiets en in combinatie met het ov.

Resultaten 2014-2015:
• 140 werkgevers sloten zich aan bij  

Slim Reizen Stedendriehoek.
• Ruim 2.000 werknemers deden mee.
• Kortom, beter bereikbare bedrijven  

én fittere medewerkers.

Effectieve oplossingen voor  
slim reizen door subsidieregeling
• Werkgevers kregen subsidie voor nieuwe voorzien-

ingen die zorgen voor minder verkeer in de spits.
• Zoals bedrijfsfietsen voor vervoer tussen locaties  

of extra of nieuwe fietsenstallingen voor e-bikes.

Resultaten:
• 7 werkgevers hebben gebruikgemaakt  

van de subsidieregeling.
• Koninklijke Talens bijvoorbeeld legde  

onder andere een nieuwe  
overdekte fietsenstalling met  
stroomvoorziening aan.

Meer zicht op reisgedrag  
van werknemers
33 gratis Slim Reizen scans uitgevoerd bij  werkgevers.

Resultaten:
• Inzicht bij werkgevers over het woon- 

werkreisgedrag van hun medewerkers.
• Tips hoe er slimmer gereisd kan worden.
• Inzicht in welke quick wins er te maken zijn  

in kosten, vitaliteit en duurzaamheid.

Aansprekende werkgevers-
bijeenkomsten over slim reizen
Met inspirerende onderwerpen als: duurzame 
mobiliteit, ITS en gezonde mobiliteit.

Resultaten:
• Werkgevers wisselden kennis en  

ervaring uit over ontwikkelingen,  
best practices en mobiliteits- 
oplossingen

Ook deze projecten zorgen voor  
een beter bereikbare regio
• Nieuw transferium in  

Apeldoorn, langs A50  
bij Agrifirm Met  
ruimte voor circa 100  
auto’s en 50 fietsen. 
65 mensen gebruiken de  
carpoolplaats gemiddeld op een werkdag. 
 

• Succesvolle nieuwe Lijn 14 Apeldoorn Zuid 
Businessline Sinds december 2014 is er een 
snellere busverbinding tussen Apeldoorn-centrum 
en Apeldoorn Zuid. Met succes: bijna 100.000 
reizigers in 2015. 

• Betere verkeersdoorstroming in regio dankzij 
slimme ITS-oplossingen De gemeente Deventer 
heeft in 2015 haar parkeerdata ontsloten voor 
productief gebruik in open source applicaties. De 
app TimesUpp laat deze parkeergegevens zien aan.  

• Nieuwe verhuurlocatie voor ov-fiets in Deventer 
geopend  Het gaat om een stalling voor ov-fietsen 
aan de rand van de stad. Gunstig gelegen voor 2 
busverbindingen, het Deventer Ziekenhuis, diverse 
zorgcentra en scholen. 

• Verbetermaatregelen fietsroute Apeldoorn -  
Deventer De fietsroute tussen Apeldoorn, Teuge, 
Twello en Deventer gaat verbeterd worden. Dat 
hebben alle betrokken stakeholders Rijk, provincies 
en gemeenten in 2015 besloten. Vanaf eind 2017 
moet de verbeterde route klaar zijn.

“Benader medewerkers op 
persoonlijk niveau en neem  
hun bezwaren weg.”
Wim van Roomen 
Hoofd Personeel & Organisatie Qlip


