Gratis mobiliteitsscan voor bedrijven op Lage Weide
Als bedrijf heb je groot belang bij een goede bereikbaarheid. Je wilt dat medewerkers en
leverancier snel, veilig en gemakkelijk naar je bedrijf kunnen komen. Maar mobiliteit is veel
meer dan dat. Wist je dat mobiliteit vaak de derde kostenpost is in een organisatie? Het een
belangrijk deel van je CO2-uitstoot veroorzaakt en het van grote invloed is op het
ziekteverzuim1 van je medewerkers?
Waarom een mobiliteitsscan?
Met de Mobiliteitsscan laat ik je zien waar jouw bedrijf winst kan halen uit slimme mobiliteit.
Afhankelijk van je doelstellingen bespaar je op kosten, neemt medewerkertevredenheid en
efficiency toe of reduceer je de CO2-uitstoot.
De mobiliteitsscan in stappen
1. Wat zijn je ambities en hoe passen de huidige regelingen hier bij?
Samen met jou kijk ik naar de wensen en ambities van jouw organisatie. Wat zou voor jou
een ideaal bereikbaar Lage Weide zijn? Welke knelpunten of belemmeringen ervaar je om
dit te bereiken? Samen nemen we de huidige regelingen en voorzieningen binnen jullie
organisatie goed onder de loep. Tot welk gedrag zetten de regelingen/voorzieningen aan?
2. Analyse reistijden en reisafstanden
Op basis van de postcodes van de medewerkers van jouw bedrijf, maak ik voor iedere
medewerker de reistijden inzichtelijk voor auto, openbaar vervoer en fiets. Dit laat op een
eenvoudige wijze de potentie zien voor fiets, OV- en autogebruik. Op basis van deze
gegevens kunnen we inschatten welk effect er mogelijk te behalen is met een slim
aangepast mobiliteitsbeleid. Je krijgt een helder overzicht waar je medewerkers vandaan
komen, hoe ze reizen en wat de CO2-uitstoot is.
3. Terugkoppelen business case
In een handig overzicht zie je of je kosten kunt besparen, je medewerkers kan helpen
vitaler te worden, je medewerkers efficiënter kan laten reizen of CO2 kunt reduceren. Ik
geef je tips hoe aan de slag kunt gaan om jouw organisatie-ambities te verwezenlijken en
welke maatregelen hier bij passen.
De ervaring leeft dat het doorlopen van deze stappen in 2 tot 3 weken mogelijk is. Het
concrete resultaat is een pragmatische mobiliteitsscan in een helder rapport. De investering
voor jou is zo’n 6 uur.
Meer weten?
Benieuwd naar de mobiliteitsscan? Neem dan contact met me op. Ik ben te
bereiken via jos.hollestelle@lageweide.nl of 06 551 24 645. Ook met andere
vragen over mobiliteit op Lage Weide kun je bij mij terecht. Ik kom graag bij
je langs voor een afspraak.
Met vriendelijke groet,
Jos Hollestelle
Projectleider Lage Weide Duurzaam Mobiel
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Uit onderzoek van TNO (2009) bleek dat regelmatige fietsers significant minder dagen verzuimden per jaar
dan niet-fietsers: gemiddeld 7,4 dagen per jaar (fietsers) tegenover 8,7 dagen per jaar (niet-fietsers).
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