TIP JANUARI; heeft u al gebruik gemaakt van de mobiliteitsvoucher?
Bent u een werkgever en heeft u 25 tot maximaal 250 medewerkers? Dan kunt u gratis laten
onderzoeken hoe uw medewerkers slimmer kunnen reizen en werken. Met het subsidieprogramma
Mobiliteitsvoucher kunnen ondernemingen gratis advies krijgen over mobiliteits- en
managementmaatregelen. Deze regeling vergoed naast het advies ook de maatregelen die uit het
advies voortkomen.
Met de mobiliteitsscan krijgt u inzicht over de mobiliteit van uw bedrijf. Een gecertificeerde adviseur
van MKB Bereikbaar voert voor uw bedrijf een mobiliteitscan uit. Deze mobiliteitsscan houdt in dat de
MKB Bereikbaar adviseur met u gegevens verzamelt over uw verkeer- en vervoerssituatie en u inzicht
geeft in bijvoorbeeld;
•
•
•

Hoe goed of slecht is uw bedrijf bereikbaar? Met de auto, met openbaar vervoer, met de fiets
of scooter? Zijn er alternatieven?
Welke kosten zijn gemoeid met regelingen rondom het woonwerk- en zakelijk verkeer? Wat
kan ik besparen?
Hoe verklein ik de parkeerproblematiek rond mijn bedrijf?

Op basis van de scan wordt een rapportage gemaakt, inclusief conclusies en aanbevelingen voor het
verbeteren van bereikbaarheid en structurele kostenbesparing. Samen met uw MKB Bereikbaar
adviseur bespreekt u aansluitend mogelijke vervolgstappen. Als verschillende bedrijven op een
bedrijventerrein een mobiliteitsscan laten doen, kan er ook een overkoepelend advies gegeven
worden.

Mobiliteitsvouchers
Een mobiliteitsvoucher is een soort tegoedbon waarmee u een mobiliteitsadviseur kunt betalen. U kunt
voor twee verschillende soorten advies een voucher aanvragen, want er zijn twee verschillende
vouchers.
De eerste voucher heeft een waarde van € 1.500. Met deze voucher kunt u een adviseur vragen voor
u uit te zoeken hoe de mobiliteit in uw onderneming kan verbeteren. U krijgt een gratis mobiliteitsscan
op maat ter waarde van € 1.500. U betaalt de adviseur voor de scan met de kleine voucher.

De tweede voucher is een grotere voucher. Hiermee betaalt u een mobiliteitsadviseur die u adviseert
bij het invoeren van de geadviseerde verbeteringen uit de mobiliteitsscan. U kunt met een grote
voucher ook een vergoeding krijgen (maximaal 2/3 van de subsidiabele kosten met een maximum van
€ 4.500) voor advies of voor de kosten die nodig zijn bij de invoering van de geadviseerde
maatregelen uit de mobiliteitsscan. Voorbeelden van kosten die in aanmerking kunnen komen zijn: de
kosten die gemaakt worden voor een probeerpool voor e-bikes of die nodig zijn voor deelname aan de
campagne rij 2 op 5. De kosten moeten wel daadwerkelijk zijn geadviseerd in de reeds uitgevoerde
mobiliteitsscan en betrekking hebben op mobiliteitsverbetering.
Grontmij is één van de partijen die de mobiliteitsscan voor u kan uitvoeren. Wij kunnen voor u de
aanvraag verzorgen, zodat uw inspanning tot een minimum wordt beperkt.
Neem bij interesse of vragen gerust contact op met uw parkmanager, zij helpt u graag verder.
Met vriendelijke groeten,

Team Grontmij Parkmanagement

