
  

Werkgeversbijeenkomst  
19 juni 2014 – VHD Alarmcentrale Deventer 



Programma 

 
•  Welkom & warming up 
•  Kansen met de nieuwe tenderregeling 
•  WKR, Mobiliteit en Mobiliteitsbeleid 
•  Rondleiding VHD 
•  Borrel en napraten 
 

 
 
 



Warming up   

Oscar Roelofs  



De Tenderregeling  

Rob de Vree  



Waarom een regeling 

•  Stimuleren van initiatieven uit de markt 
•  Initiatieven mogelijk maken of versnellen 
•  Bieden van extra stimulans om auto’s uit de spits te halen  
•  Op een manier die aansluit op wensen, behoeften en 

ambities van organisaties 



Tenderregeling: twee onderdelen  

•  Realisatie of uitbreiding van fietsenstallingen (inclusief 
voorzieningen)  

•  Overige (specifieke) initiatieven  
 
 



Ad Fietsenstallingen  
•  Uitbreiding of realisatie nieuwe stallingen 
•  50% subsidie met een maximum van € 250 per te 

realiseren fietsenstallingsplek (€ 25000 max totaal) 
•  Voldaan aan voorwaarden: fietsenstalling is overdekt, nabij 

ingang, verlicht, afsluitbaar, heeft oplaadpunten 
•  Fietsparkeur (www.fietsparkeur.nl)  
•  Aanvragen via speciaal formulier (www.slimreizenstedendriehoek.nl)   
•  Bericht binnen vier weken 
•  Project gerealiseerd voor einde 2014 
•  Voor deelnemers aan de fietsactie  
 



Ad Specifieke initiatieven  

•  Max 50% subsidie met een maximum van € 40.000 per 
initiatief (BTW niet subsidiabel) 

•  Aanvragen via speciaal formulier (www.slimreizenstedendriehoek.nl)   

•  Belangrijkste criterium: aantoonbare bijdrage aan minder 
auto’s in de spits (beter bereikbare en duurzame regio) 

•  Project is duurzaam (gaat door na subsidie) 
•  Project vindt plaats in 2014 

 



Ad Specifieke initiatieven - 2  

•  Aanvragen 4 weken voor start activiteit 
•  Beoordeling door Mobiliteitstafel 
•  Bericht binnen 2 weken naar beoordeling Mobiliteitstafel 
•  Maximaal 80% vooraf 
•  Controleverklaring accountant bij vaststelling 
•  Alle overige informatie op de website 
 



Anders reizen 



Niet of buiten de spits reizen 



Organisatievraagstukken 



Voorbeelden 
Initiatieven gericht op: 
•  Anders reizen (Fiets, OV, Keten, Carpool, etc.…) 
•  Niet of buiten de spits reizen (organisatieverandering, 

ruimte voor thuiswerken, introductie mobiliteitsbudget) 
•  Organisatiemogelijkheden  
•  (Auto)delen (per bedrijf of groep van bedrijven) voor 

zakelijk verkeer 
•  Combinaties 
•  Etc.  
 
Mits een aantoonbare relatie met spitsmijdingen 
 



Vragen? 



Werkkostenregeling  

De WKR, mobiliteit en mobiliteitsbeleid  
Leander Kuster – Mazars   



Kansen, mogelijkheden en behoeften 



Urgenda 



Urgenda campagne: actie low car diet 
•  10 sep - 10 oktober duurzaam reizen en werken 
•  Anders reizen en (flexibel) werken: ontspannen, gezond en 

veilig! 
•  Voor directeuren én voor werknemers (2013: 100 bestuurders en 700 medewerkers) 
•  Uw voordeel: minder kilometers, minder uitstoot, minder 

kosten   
•  Deelnemers bepalen in 2014 zelf op welke dagen zij hun Low 

Car Diet doen 
 
 
 
 
 
 



Hoe doet u mee? 

-  Aanmelden als organisatie met minimaal 1 enthousiaste 
topbestuurder 

-  Bestuurder en de tien eerste medewerkers die zich 
aanmelden krijgen zowel de mobiliteitskaart als de 
duurzaam gereisde kilometers gratis 

-  Vanaf de elfde werknemer blijft de kaart gratis en zijn de 
duurzame kilometers nog altijd voordeliger dan gangbare. 



Doet u als bestuurder met uw 
organisatie ook mee? 
 
•  Meld u aan bij ons of via www.lowcardiet.nl  
•  En kies het low car diet dat past 
•  Via ons: we zorgen voor lokale pr & publiciteit 

(interviews en portretten, kant en klare artikelen in 
media, Persberichten, linkedIn, twitter 

•  Alles in stijl van SLIM Reizen 

 



Kansen, mogelijkheden en behoeften 

•  (E-) vouw step  
•  …. 
 



Afronding, rondleiding en borrel 

John de Greef 
VHD  


