Het Bereikbaarheidsfonds Beter
Benutten helpt u slimmer op weg
Wilt u werken aan een betere bereikbaarheid van uw organisatie of
evenement? Of heeft u een product of dienst dat hieraan kan bijdragen?
Dan is het Bereikbaarheidsfonds misschien iets voor u.

Met een bijdrage uit het
Bereikbaarheidsfonds kunt u zelf
een arrangement, deal, project of
dienst starten. De subsidie heeft als
doel om initiatieven van bedrijven
en organisaties die bijdragen aan
een betere bereikbaarheid mogelijk
te maken. Zij is bedoeld als startinvestering of als een bijdrage in
een deel van de kosten en bedraagt
maximaal 50% tot een maximum van
€ 50.000.

Wie kunnen er een beroep
doen op het fonds?
Werkgevers, publiekstrekkers,
aanbieders van mobiliteitsdiensten,
overheden, onderwijsinstellingen,
productaanbieders en goederenvervoerders met een goed idee om
de bereikbaarheid en gastvrijheid te
vergroten.
Mogelijkheden
Er zijn veel mogelijkheden die het
reisgedrag van uw werknemers,
bezoekers of studenten beïnvloeden

en bijdragen aan een betere
bereikbaarheid. Heeft u bijvoorbeeld
aan een fietsstimuleringsactie voor
uw medewerkers gedacht? Of het
invoeren van slim parkeerbeleid? Een
reiskostenregeling voor het gebruik
van OV of carpoolen? En zo zijn er nog
meer oplossingen mogelijk.
Bent u zelf een partij die een product
of dienst aanbiedt waarvan bedrijven
uit de regio gebruik kunnen maken
en die bijdraagt aan een betere
bereikbaarheid? Ook dan kan het
Bereikbaarheidsfonds iets voor u
zijn. Diverse organisaties wisten de
afgelopen jaren mede dankzij het
fonds de bereikbaarheid voor hun
medewerkers, bezoekers of studenten
te vergroten.

Dubbele winst
Met (één van) de bereikbaarheidsmaatregelen boekt u dubbele
winst. Niet alleen verbetert u de
bereikbaarheid van uw organisatie,
de maatregelen kunnen ook bijdragen

Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad is een gezamenlijk
initiatief van het regionaal bedrijfsleven, Provincie Overijssel,
gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Samen werken wij aan een gastvrije en bereikbare regio.

aan een hoger bezoekersaantal,
een duurzamere onderneming,
kostenbesparing, een hogere
werknemerstevredenheid of minder
ziekteverzuim.
Beter Benutten kan u ondersteunen
met concreet advies. Onze
mobiliteitsmakelaar helpt u graag
bij het opstellen van een plan van
aanpak, het indienen van de subsidieaanvraag of het formuleren van uw
beleidsdoelstellingen.
Heeft u interesse, maar weet u
niet goed wat de mogelijkheden en
kansen zijn? Maak dan een afspraak
met mobiliteitsmakelaar Arnold
Helfrich. Mail naar beterbenutten@
zwollekampennetwerkstad.nl
Een uitgebreide factsheet over de
voorwaarden van het fonds vindt u
op www.zwolle.nl/subsidieloket kijk
vervolgens onder het kopje Bedrijven.

Samen werken aan een
bereikbare en gastvrije regio
Beter Benutten regio Zwolle Kampen is een samenwerkingsverband van
de gemeenten Zwolle en Kampen samen met de provincie Overijssel en
het regionale bedrijfsleven. Samen werken we gebiedsgericht aan een
bereikbare en gastvrije regio.
Beter Benutten kijkt gebiedsgericht
met koplopers wat de bereikbaarheidsproblemen zijn en welke kansen
er liggen om hier gezamenlijk iets aan
te doen. Een selecte groep werkgevers,
publiekstrekkers en verladers vormen
samen het koplopersteam. Zij werken
samen om ander reisgedrag bij onder
andere medewerkers of bezoekers
te realiseren. Ander reisgedrag is
bijvoorbeeld: niet reizen, op een ander
moment of via een andere route reizen
of voor een ander vervoermiddel
kiezen. Met de koplopers zet Beter
Benutten initiatieven en acties op
die de bereikbaarheid vergroten. De
acties kunnen ook bijdragen aan een
duurzamere onderneming, goedkopere
bedrijfsprocessen of een beter imago
voor het bedrijf.

Gebieden en thema’s
In de regio Zwolle Kampen zijn
acht gebieden benoemd waar Beter
Benutten met een gebiedsaanpak
werkt aan een betere bereikbaarheid.
Op basis van een analyse is van elk
gebied het (bereikbaarheids)probleem

inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt
in de verbetering van de bereikbaarheid
aangesloten bij thema’s die voor een
specifiek gebied of voor meerdere
gebieden belangrijk of actueel zijn. Een
thema kan bijvoorbeeld duurzaamheid
zijn.
In elk van de gebieden is een gebiedstrekker en een thematrekker aanwezig.
Samen met de gebiedstrekker maakt
Beter Benutten een plan van aanpak
met daarin de omschrijving van het
probleem, de oplossingsrichtingen en
de maatregelen om het probleem aan
te pakken.
De koplopers zijn de spil in de
gebiedsgerichte aanpak. Een koploper kan een gebiedstrekker of
een thematrekker zijn. Samen met
de Mobiliteitsmakelaar van Beter
Benutten betrekt de koploper nieuwe
werkgevers uit het gebied in de
samenwerking met Beter Benutten.
Deze nieuwe werkgevers worden zo
de partners in de gebiedsgerichte Beter
Benutten aanpak. Een partner sluit zich
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aan bij (een van) de thema’s of acties
die in het gebied worden ingezet om
de bereikbaarheid te verbeteren.

Ook partner worden?
Wilt u ook meewerken aan een betere
bereikbaarheid van het gebied waar uw
organisatie gevestigd is?
Neem dan contact op met:
Tineke de Nooij,
projectleider Beter Benutten Kampen,
(038) 339 26 89
t.denooij@kampen.nl
Of met:
Ellen de Vries,
projectleider Beter Benutten Zwolle,
(038) 4982113
e.de.vries@zwolle.nl

