
Bijeenkomst voor aanbieders van 
deelmobiliteit
15 april 2021

Moderator: Sebastiaan Dommeck



Agenda

1. Welkom en opening

2. Kick-off deelmobiliteit (Chris Bak, provincie Limburg)

3. Toelichting rol marktplaats in de Werkgeversaanpak met aangesloten 
organisaties (Bernice Reijnders)

4. Aanleiding, idee en doel marktplaats (Eline Rademaker)

5. Voorbeeld en uitleg van het platform (Eline Rademaker)

6. 5 minuten pauze

7. Vragen



Kick-off deelmobiliteit 
Limburg
Chris Bak, provincie Limburg



Deelmobiliteit in Limburg

• Provinciaal Mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’
• Meerwaarde voor de reiziger en beleidsopgaven
• Emissieloos vervoer voor de ketenreis
• Deelmobiliteit als thema overstijgende oplossing
• Rol van aanjager voor regionale mobiliteitsontwikkeling
• In samenwerking met Limburgse gemeenten en de markt
• Eerste stap naar uitvoering binnen Zuid-Limburg Bereikbaar



Jaarplan deelmobiliteit Zuid-Limburg Bereikbaar

Kennisbijeenkomsten gemeenten 
deelmobiliteit in de openbare ruimte

E.

Uitrol eerste locaties deelmobiliteit
D.

Opstellen plan van aanpak locaties 
mobiliteitshubs in de regio

C.

Onderzoek naar doelgroepen en drijfveren 
deelmobiliteit in de regio

B.

Begeleiden en stimuleren marktaanbod 
deelmobiliteit binnen de werkgeversaanpak

A.



Toelichting rol marktplaats 
in Werkgeversaanpak
Bernice Reijnders



Zuid-Limburg Bereikbaar



46 aangesloten werkgevers (56.500 medewerkers)



Zuid-Limburgse gemeenten en instanties

Overheidsinstanties
 Provincie
 Rijkswaterstaat
 Openbaar Ministerie
 Rechtbank
 Politie
 Brandweer
 RUD



Onze aanpak

Geheim van ons succes
Samenwerking en wederzijdse 
behoeften centraal stellen



Programmaspeerpunten

Belangrijke pijlers WGA
Woon-werkverkeer
 Hybride werken
 Dienstreizen

Transitie gedachte:
Verminderen en verduurzamen



Pakket A: 
Kansen

Kennismakingsgesprek | Quick Scan | Workshop

Pakket B: 
Potentieel 

Pakket C:
Roll-out

Scan woon-
werkverkeer

Scan 
hybride werken

Scan dienstreizen
Scan duurzaam 

wagenpark
VitoScan

Voorstel Akte van Ambitie

Gedragen plan de campagne

Uitrol actieplan 
fiets

Uitrol actieplan 
OV + keten

Uitrol actieplan 
carpool

Uitrol actieplan 
hybride werken

Uitrol actieplan 
dienstreizen / 

wagenpark

Themabijeenkomsten | ZLB MobiliteitsArena | Jaarlijkse evaluatie en advies

Dienstverlening – stappenplan



Mobiliteitsscan woon-werkverkeer



• 14% woont binnen 5 km

• 58% woont binnen 15 km 

• Gemiddelde woon-werkafstand:
18,0 km

Cirkel: 10 km vogelvlucht vanaf de vestigingsplaats

Waar wonen de 
medewerkers?



Hoe reizen de medewerkers naar hun werk?

Huidige situatie



Theoretisch potentieel

Huidige situatie Theoretisch potentieel

Huidig Potentieel

Huidig Potentieel



CO2-reductie

Kerncijfers in Ton CO₂ per jaar



• Beweegnorm = ≥ 150 min per week bewegen

• Berekening o.b.v. 3,5 dag per week met de fiets

• 62 personen kunnen met Slim Reizen aan de beweegnorm voldoen

Vitaliteitswinst



2020 en verder

Akte van Ambitie:
 Gezamenlijk ontwikkelen we een gedragen mobiliteitsbeleid
 We zetten in op hybride werken, waarbij medewerkers gemiddeld de helft van hun werk 

vanuit huis of op een werkplek in de regio doen
 We stimuleren gezonder en schoner woon-werkverkeer door medewerkers die binnen 15 

kilometer van het werk wonen aan te sporen om vaker op de (e)fiets te stappen
 Eind 2022 doen we minstens 50% van de woon-werkritten met de fiets of het OV
 Eind 2022 zullen onze dienstreizen voor 90% volledig duurzaam plaatsvinden

VOORBEELD



Pakket A: 
Kansen

Kennismakingsgesprek | Quick Scan | Workshop

Pakket B: 
Potentieel 

Pakket C:
Roll-out

Scan woon-
werkverkeer

Scan 
hybride werken

Scan dienstreizen
Scan duurzaam 

wagenpark
VitoScan

Voorstel Akte van Ambitie

Gedragen plan de campagne

Uitrol actieplan 
fiets

Uitrol actieplan 
OV + keten

Uitrol actieplan 
carpool

Uitrol actieplan 
hybride werken

Uitrol actieplan 
dienstreizen / 

wagenpark

Themabijeenkomsten | ZLB MobiliteitsArena | Jaarlijkse evaluatie en advies

Dienstverlening – stappenplan



Aanleiding, idee en doel 
marktplaats
Eline Rademaker



Aanleiding

• Stap voor stap begeleiden we de forens van een 
eerste probeerervaring tot alternatief voor de 
aanschaf van een (fossiele) auto. 

• We gebruiken daarvoor ons tienstappen-plan.

• De belangrijkste stappen zijn:

weten, ervaren en bestendigen. 

• Voorheen bood Zuid-Limburg Bereikbaar 
probeerervaringen aan via geselecteerde 
aanbieders (aanbesteding). 

• ‘De markt’ aan zet. 



Idee

• We creëren iets waardoor werkgevers en werknemers 
alsnog een probeerervaring kunnen hebben. 

• Immers: eigen ervaringen opdoen is essentieel om mensen 
te stimuleren daadwerkelijk een overstap te maken.

• Inspiratievoorbeeld: Ways2Go.nl.

• We plaatsen de aanbiedingen/mogelijkheden voor 
deelmobiliteit op een digitaal platform. 

• De proposities komen aan bod in gesprekken met 
werkgevers. 

• De werkgever kiest het aanbod dat past bij de ambitie en 
doelstellingen.

• De aanbieder moet voldoen aan de ‘de-minimus eis’. 



Doel

• We (‘de markt’ en ZLB) laten werkgevers en werknemers 
kennis maken met deelmobiliteit door dit te ervaren. 

• Kennis maken is bij voorkeur een week uitproberen in het 
dagelijks leven en dus meer dan ‘een rondje om de kerk’.

• We (‘de markt’ en ZLB) verduurzamen het zakelijk verkeer 
en het woon-werkverkeer. 

• ZLB doet ervaring op met het aanbieden van proposities 
via een platform en geeft hierover terugkoppeling aan 
Provincie en Rijk. 



De-minimisverklaring
• Overheden mogen geen subsidies 

verstrekken als dat zorgt voor 
concurrentievervalsing op de 
Europese markt. 

• Via de de-minimisverordening zijn 
daarop soms uitzonderingen 
mogelijk: het gaat dan om 
kleinere steunbedragen die zo 
minimaal zijn dat ze weinig tot 
geen impact hebben op de 
Europese markt. 

• Dit geldt voor ondernemingssteun 
tot een bedrag van 200.000 euro 
over een periode van drie 
belastingjaren.



Voorbeeld en uitleg van 
het platform
Eline Rademaker



Online platform

• Nieuwe platform valt onder de B2B website ZuidLimburgBereikbaar.nl

• Direct ingang vanuit het hoofdmenu en de footer naar het platform

• Overzichtspagina met alle aanbieders is geïnspireerd op de huidige productenpagina ‘Onze 
producten’ qua opzet en look and feel

• Elk product van een mobiliteitsaanbieder krijgt een detailpagina



Overzichtspagina met alle aanbieders

Home | Onze producten

Kijk ook op  | Pers | Nieuws | Agenda | Ervaringen | Veelgestelde vragen |NL Waar ben je naar op zoek? 

Home | Wat wij doen | Onze producten | Partners | Over ons | Contact

Mobiliteitsoplossingen op maat

Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers, ondernemers en overheden in de regio aan duurzame mobiliteitsoplossingen. We bieden

werkgevers een pakket aan maatregelen dat concreet bijdraagt aan de actuele (maatschappelijke) doelstellingen: duurzaam ondernemen

en goed werkgeverschap. We helpen met een plan van aanpak en het realiseren daarvan.

Alleen voor medewerkers van aangesloten partners

Verantwoord op weg in Eijsden-

Margraten, Gulpen-Wittem en

Vaals

Het Heuvelland nodigt ons uit om te

wandelen, te sporten, vakantie te

vieren, te wonen en te werken. We

waarderen het landschap en we willen

ervan blijven genieten. We zijn trots op

ons bijzonder stukje buitenland in

eigen land.

Lees meer

NIEUW

Toolkit 'Fit thuis, slim eropuit'

De corona-pandemie nodigt uit om na

te denken over werk- en reisgedrag.

Hoe blijven je werknemers ook thuis in

beweging? En hoe reizen zij slim, veilig

en duurzaam naar het werk als

thuiswerken geen optie is?

Lees meer

Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Elke jaar gaan we in in gesprek met

Zuid-Limburgse werkgevers,

mobiliteitsaanbieders en ondernemers

over innovatieve

mobiliteitsoplossingen, lessons

learned, behaalde resultaten en

concrete voorbeelden uit het

werkgebied.

Lees meer

Mobiliteit op Maat

Het huidige reisgedrag en de

potentiële mobiliteitswinst van jouw

medewerkers in kaart brengen.

Lees meer

Fietsstimulering

Werknemers vaker op de ets? Het

kan met diverse regelingen en

mogelijkheden.

Lees meer

Ga jij voor een elektrisch

wagenpark?

Lever een positieve bijdrage aan het

klimaat, de luchtkwaliteit en

geluidsoverlast door het elektri ceren

van je wagenpark.

Lees meer

NIEUW

Bewuster autorijden

Bijdragen aan de klimaatdoelstelling?

Autorijden kan duurzamer. Maak als

bedrijf gebruik van onze maatregelen.

Lees meer

Mobility as a Service (MaaS)

Je reis plannen, boeken en betalen

met één app, ook als het gaat om een

grensoverschrijdende verplaatsing?

Dat kan binnenkort met de app van

Arriva.

Lees meer

OV en ketenmobiliteit

Medewerkers van partners 2 maanden

gratis in 't OV, ook met vouw ets of

P+R.

Lees meer

Slimme logistieke producten

Een optimaal wagenpark, bezorging in

de binnenstad of andere slimme

logistiek? We denken graag met je

mee over logistieke oplossingen voor

een beter vestigingsklimaat voor

bedrijven.

Lees meer

Talking Tra c

Talking Tra c en intelligente

verkeersregelinstallaties zijn onderdeel

van de digitaliseringsopgave waarvoor

we ook in Zuid-Limburg staan.

Lees meer

Infraprojecten

Wat we deden en nog doen voor een

infrastructuur die Zuid-Limburg

bereikbaar houdt.

Lees meer

Zuid-Limburg Bereikbaar-panel

Geef jij jouw mening over mobiliteit

aan ons? Dan geven wij je in ruil kans

op mooie prijzen.

Lees meer

Zo werkt het!

(Thuis)Werkgevers van het Jaar 2020

geven het goede voorbeeld in nieuwe

manieren van werken en reizen.

Lees meer

NIEUW

Deel deze pagina:  Facebook   Twitter   E-mail   LinkedIn

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees,

reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van

forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-

Limburg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Uw e-mailadres Aanmelden

Samen met vele partners werkt

Programmabureau Zuid-

Limburg Bereikbaar aan

bereikbaarheid, e ciënter

autogebruik en duurzame

mobiliteit. Voor een gezond

woon-, werk- en leefklimaat in

de regio.

Wij zijn ook te vinden op:

    

Wat wij doen

Werkgeversaanpak

Logistieke aanpak

Hinderaanpak

Krachtenbundeling

Gebiedsgerichte aanpak

Maastrichtse Energie

Akkoorden

Onze producten

Mobiliteit op Maat

Zuid-Limburgse

MobiliteitsArena

Fietsstimulering

Ga jij voor een elektrisch

wagenpark?

Bewuster autorijden

OV en ketenmobiliteit

Mobility as a Service (MaaS)

Talking Tra c

Infraprojecten

Slimme logistieke producten

Panel over mobiliteit

Contact

Heb je een vraag voor Zuid-

Limburg Bereikbaar? 

Bekijk de veelgestelde vragen

en antwoorden.

Of neem contact met ons op.

Adresgegevens:

Zuid-Limburg Bereikbaar

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

Privacystatement | Toegankelijkheidsverklaring © 2021 Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar - Alle rechten

voorbehouden

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie

Limburg en Zuid-Limburgse gemeenten.

op het gebied van slimme mobiliteit

Wat wij doen

Ben je goed geholpen?

    

• Elk product wordt voorgesteld 
met een (product)tegel

• Een aanbieder kan dus met 
meerdere van zijn producten op 
de overzichtspagina staan

• Sortering op basis van product en 
alfabet

• Nieuw: filtering op product

• Toekomst: meerdere pagina’s 
wanneer aanbod meer en meer 
uitbreid

Opzet nieuw 
platform

Bestaande 
productenpagina



Detailpagina van een product

Opzet detailpagina

• Productvoorstelling in tekst en 
beeld mogelijk (foto of video)

• Logo en NAW gegevens van 
aanbieder 

• Rating van het product 1/5 
sterren met een quote van 
gebruiker/werkgever en toon 
meer knop die leidt naar meer 
reviews + mogelijkheid zelf een 
rating te geven

• Gerelateerde producten binnen 
dezelfde categorie met een toon 
meer knop die de gebruiker naar 
alle producten binnen de 
categorie toont



Communicatie via ZLB

• Gebruik maken van het netwerk van Zuid-Limburg Bereikbaar

• 46 aangesloten Zuid-Limburgse werkgevers

• Directe contact tussen mobiliteitsmakelaars en contactpersoon van de werkgever

• Meeliften op B2B communicatie kanalen van Zuid-Limburg Bereikbaar (in samenwerking met 
communicatieteam ZLB)

• Nieuwsbrief werkgeversaanpak verschijnt periodiek 6-8 keer per jaar: 167 abonnees

• Nieuwsbrief Logistieke aanpak verschijnt periodiek: 311 abonnees

• Nieuwsbrief Gebiedsgerichte aanpak Maastricht verschijnt 6-8 keer per jaar: 211 abonnees

• LinkedIn account: 1.008 volgers

• Aanvullend betaald adverteren indien nodig

• Uitwerking communicatie richting werknemers gebeurt in samenspraak met aanbieder en 
werkgever



Planning

• 19 april: Verzending format en de-minimisverklaring

• Voor 7 mei: Ingevuld format en de-minimisverklaring retour

• Eerste week juni: Lancering platform




