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Agenda

Logistiek makelaar Mark Luikens



Informeren – Stimuleren – Ondersteunen 

begin januari 2022

Link naar website: 
LogistiekBereikbaar.nl

Projectleider Laadinfra Ron Bissels

https://www.maakdebeweging.nl/nl/


Wat is Zuid-Limburg Bereikbaar?



Wat is ZLB?
• Voormalige ‘Beter Benutten Regio’
• PPS – Rijk, Provincie, Gemeenten & Bedrijven in regio Zuid-Limburg
• Via ‘Krachtenbundeling’ steeds meer Provinciaal (samenwerking RB, Smartwayz)
• Voorheen ‘Spitsmijdingen’ à nu KM + CO2-reductie à via Gedragsverandering
• Uitvoeringsorganisatie regionaal mobiliteitsbeleid
• Generiek – en soms specifiek voor ‘n gemeente
• Doelgroepen in ‘communities’

Werkgevers – Forenzen – Gebiedsgericht – Logistiek – Industrie/Zorg/Kantoren

• Voorheen Gedragsverandering via Probeerervaringen
• Nu markt aan zet à ZLB verbinder



Wat is de MobiMarkt?



Voorbeeld Mobimarkt op www.ZuidLimburgBereikbaar.nl

Link naar website:
Zuid-Limburg Bereikbaar (zuidlimburgbereikbaar.nl)

http://www.zuid-limburg-bereikbaar.nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/


Informeren
• Bouwen website – objectieve onafhankelijke info
• Social media, websites, nieuwsbrieven, print
• Rol makelaars: Logistiek, Binnenstad
• Thema’s, opties, consequenties van keuzes, tips
Stimuleren
• Best practices, bijdrageregeling/vouchers
Evt. ondersteunen
• Planvorming en scans bij WG’s
• MobiMarkt

Invulling rol



Doel
• Inspireren, enthousiasmeren en stimuleren om 

te komen tot minder en schoner gereden 
kilometers, met een haalbare businesscase

• Ruimte op www.logistiekbereikbaar.nl om 
netwerk (o.a. goederenvervoer, stedelijke 
distributie, bouwlogistiek en servicebedrijven) 
te informeren

• Gratis de mogelijkheid om met jullie 
product/dienst op dit platform te komen indien 
dat bijdraagt aan minder en/of schoner 
transport 



Waarom MobiMarkt Logistiek?



• Reductie van ritten
• Minder lege kilometers
• Optimalisatie door digitalisering
• Kostenreductie én CO2 reductie

Advies efficiënt bestel- en goederenverkeer



• CO2 prestatieladder
• Alternatieve brandstoffen en aandrijving
• HVO
• Elektrificering
• Waterstof

• Banden op spanning acties 

CO2 reductie



• Bulklading
• Containers
• Afval
• Bouwmaterialen

Modal shift: transport over water 



Zero emissie stadslogistiek Maastricht



Wat doen we?
1. Netwerk uitbreiden

Meld je aan via

2. Stimuleren inzet zero emissie voertuigen, 
bestel- en vrachtwagens

3. Stimuleren voldoende laadinfra waar nodig

4. Stimuleren minder gereden kilometers via 
logistieke hubs, platformen, pilots binnenstad



Thema´s MobiMarkt Logistiek (1/3)
Slimme en schone logistieke oplossingen
• Fietskoeriers
• Logistieke platformen
• Nachtdistributie
• Aanbieders zero emissie vrachtvervoer
• Logistieke hubs incl. locaties



Thema´s MobiMarkt Logistiek (2/3)
Voertuigen en laadinfra
• Elektrische bestelbussen
• Elektrisch- en waterstof aangedreven 

vrachtwagens
• Elektrische cargobikes
• Adviesbureaus elektrificeren wagenparken
• Laadinfra en laadpassen
• Aanbieders stroomoplossingen



Thema´s MobiMarkt Logistiek (3/3)
Modal shift / multimodaal
• Platformen voor rail en barge
• Intermodale dienstverleners

Overige
• Duurzame biobrandstoffen
• Afvalinzamelaars
• Verzekeraar en bankwezen



Kenmerken doelgroepen

• Vervoerders, verladers en daarnaast werkgevers:
• Maastricht – 10.000 Bedrijven/werkgevers
• ZLB Werkgeversaanpak – 50 Convenantpartners, 60.000 medewerkers
• ZLB Logistieke partners – 59 (minder & schoner gereden km’s)
• ZLB Binnenstadpartners Maastricht – 50 belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, 

netwerkgroepen, 1200 bedrijven
Ø Versnellen dmv bewustwording, informatie, tools, producten/diensten



Hoe ingericht?



• Hoe ingericht?
• Wat kan – en wat 

zijn beperkingen?

Uitleg inrichting MobiMarkt

Marketing en communicatie 
adviseur Laura Gorissen



Wat bieden we?



• Een regionale ‘etalage’ voor je 
product/dienst

• Gepromoot via onze mediakanalen & 
makelaars

Wat bieden we?

• Onafhankelijk
• Gelijk speelveld
• Transparant



Wat vragen we?



• ‘Pitch’ van jouw product/dienst –
meerdere mag – meerdere doelgroepen 
ook, dus ook voor reizigers en werkgevers

• De-minimisverklaring ivm Staatssteun

• Regelmatige updates – leads opvolgen –
hou ons op de hoogte

Wat vragen we?
• Wij selecteren niet!
• Wij volgen leads
• Wij zetten ‘rating’ op



We maken afspraken:
• Door invulling 

formulieren
• Maar ook met ‘n 

stuk vertrouwen



Planning



• 25 november – digitale informatiesessie MobiMarkt voor aanbieders
• 26-30 november – alle geïnteresseerden de informatie voor het 

aanmeldproces
• Tot 15 december – mogelijkheid om propositie(s) aan te leveren

– nu te vroeg? à op later moment instappen kan!
• Vanaf 17 december – alle aanbieders per e-mail bericht als de propositie(s) 

verwerkt zijn
– mogelijkheid tot feedback en aanpassingen

• Week 1 2022 (7 januari) – Oplevering incl. publicaties via ZLB kanalen

Planning



Vragen & gedachtewisseling




