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Een bloemlezing, een boeketje projecten, dat bieden wij vol trots aan!

Een jaar vliegt voorbij, zeker als je met veel plezier met opdrachtgevers, vakgenoten, 
gebruikers, bewoners en met elkaar aan het werk bent. Mobycon heeft een ambi-
tie: “Wij maken de wereld minder afhankelijk van de auto”. Hiervoor hebben we en 
ontwikkelen we een wijde scope kennis. Inhoudelijke kennis, maar ook kennis over 
gedrag van gebruikers, over participatie, over communicatie en over marketing van 
de plannen naar een breed publiek en haar beslissers. Al sinds de oprichting van het 
bedrijf, nu alweer bijna 33 jaar geleden, streven we ernaar om daadwerkelijk iets in 
gang te zetten, te creëren en te realiseren met ieder project. Daarom gaat het niet 
alleen over de inhoud maar zijn draagvlak en een juist rendement van investeringen 
net zo belangrijk.

In deze uitgave lees je over verschillende projecten in Nederland én het buitenland. 
Het vakgebied waar wij ons in begeven - verkeer en mobiliteit - heeft een fantastisch 
hoog niveau in ons land en is steeds weer in ontwikkeling. Wij geloven en zien dat 
onze Nederlandse aanpak en kunde niet alleen inspirerend werkt voor het buitenland 
maar dat het ook veel processen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid kan 
versnellen. Met ons team van experts dragen we hier in Europa en Noord-Amerika 
ons steentje bij.

Geniet van dit boeketje! Johan Diepens, directeur

VOORWOORD

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#johandiepens
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PROTECTED INTERSECTIONS
 

Mobycon heeft in oktober 2018 samen met IBI Group een 
grootschalige workshop verzorgd voor 75 medewerkers van 

gemeente Toronto en enkele lokale stakeholders. 

> 

WEST YORKSHIRE LOCAL CYCLING AND 
WALKING INFRASTRUCTURE PLANS

Voor de regio van West Yorkshire heeft Mobycon in 
samenwerking met Steer Davies Gleave opdracht gekregen 

om een infrastructuur netwerk te ontwikkelen voor  
fietsers en voetgangers. 

 > 

INTERNATIONAAL
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INTERNATIONAAL

PROTECTED INTERSECTIONS 

WAT
Workshop voor gemeente en stakeholders 

VOOR WIE
City of Toronto

Mobycon heeft in oktober 2018 samen met IBI Group een 
grootschalige workshop verzorgd voor 75 medewerkers van 
gemeente Toronto en enkele lokale stakeholders. Tijdens 
deze workshop hebben Lennart Nout en Justin Goulding de 
Canadese ambtenaren kennis laten maken met duurzaam 
veilig en veilige kruisingen. 

Toronto heeft een Vision Zero Road Safety Plan: een uitgeb-
reid vijfjarenplan van 2017 tot 2021 met het verminderen van 
verkeersslachtoffers en -gewonden in Toronto als doel. Vision 
Zero, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘maak van de nul 
[verkeersslachtoffers] een punt’, richt zich op het verbeteren 
van de verkeersveiligheid en het prioriteren van de veiligheid 
van kwetsbare wegdeelnemers. Zo wordt ook de veiligheid 
van de fietser vooropgezet. Eén van de maatregelen die 
voor dit actieplan wordt uitgevoerd is het inzetten op veilige 
kruispunten, waarbij de fietsers (en voetgangers) worden 
gescheiden van de motorvoertuigen. Toronto kijkt hierbij naar 
Nederlandse voorbeelden van veilige kruisingen. Mobycon 

mocht de gemeente hierin adviseren en faciliteren om  
zodoende de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. 

Tijdens de workshop hebben de aanwezigen in groepjes 
verschillende knelpunten in Toronto geanalyseerd en de 
mogelijke verbeterpunten van deze locaties in kaart gebracht. 
Hierbij zijn potentiële locaties voor veilige kruisingen 
geïnventariseerd. Aan het eind van de interactieve en inspira-

tievolle werksessie zijn er concrete vervolgacties opgesteld en 
was het merendeel enthousiast over de mogelijkheden die de 
veilige kruispunten bieden voor de kwetsbare wegdeelnemers, 
het faciliteren van fietsgebruik in Toronto en het vergroten 
van de verkeersveiligheid. 

http://www.mobycon.nl
https://youtu.be/2DxA3s0BgsY


MOBYCON.NL

WAT
Het opstellen van een uitgebreid fiets- en voetgangers-
netwerkplan

VOOR WIE
Regio van West Yorkshire

Voor de regio van West Yorkshire, in het noorden van  
Engeland, heeft Mobycon in samenwerking met Steer Davies 
Gleave (Engels mobiliteitsadviesbureau) het aanbod gekregen 
om een infrastructuurnetwerk te ontwikkelen voor fietsers en 
voetgangers. De regio rondom Leeds heeft besloten de fiets-
omstandigheden in de regio drastisch te verbeteren, begin-
nend met de infrastructuur.

Met onze ster-analyse hebben wij een compleet overzicht  
van alle routes voor alle vervoersmiddelen in de regio in 
kaart gebracht, waaruit de meest populaire routes zichtbaar 
worden en daarmee de meest belangrijke routes voor de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de regio. Uit deze 
gegevens volgde de analyse voor de meest snelle, veilige en 
comfortabele routes voor zowel fietsers als voetgangers om 
van A naar B te komen. Met de ster-analyse breng je allereerst 
de gewenste en verwachte beginpunten en bestemmingen 

in kaart, welke daarna met hemelsbrede lijnen met elkaar in 
verbinding worden gebracht. Hierna wordt bekeken, voor elke 
bestemming apart of geclusterd, welke bestaande wegen de 
meest efficiënte route bieden. De wegen die een route bieden 
voor meerdere bestemmingen, zijn extra belangrijk voor de 
fietsers en vereisen mogelijk extra faciliteiten of aandacht.

Deze methode is in vijf verschillende gebieden in West 
Yorkshire toegepast. Samen met Steer Davies Gleave, hebben 
we de locaties bezocht en bestudeerd, de ster-analyse uitge-

WEST YORKSHIRE LOCAL 
CYCLING AND WALKING 
INFRASTRUCTURE PLANS

voerd tijdens twee workshops met belangrijke stakeholders 
en de resultaten overzichtelijk gebundeld tot concrete en 
bruikbare aanbevelingen voor de regio.

INTERNATIONAAL

http://www.mobycon.nl
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FIETSBELEIDSPLANNEN

In 2018 hebben we veel projecten uitgevoerd over 
fietsbeleid en fietsvisie. Hier geven we een samenvatting van 
projecten waar we extra trots op zijn (o.a. U10, Harderwijk, 
Maassluis). Hiernaast introduceren we een standaardisatie 

in onze aanpak met een eigen methodiek.

> 

BELEID

http://www.mobycon.nl
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FIETSBELEIDSPLANNEN 

WAT 
Verschillende fietsvisies en -beleidsplannen
 
VOOR WIE
o.a. U10, gemeente Harderwijk, gemeente Maassluis

In 2018 heeft Mobycon veel verschillende projecten  
uitgevoerd voor fietsbeleid en fietsvisie. Een greep uit de  
projecten:

U10 FIETSVISIE 2.0 – UTRECHT FIETST OP KOP
De opdracht 
In regio Utrecht is de populariteit van de fiets ongekend groot. 
Fantastisch, maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen met 
zich mee. Denk aan de enorme belasting op de infrastructuur 
rondom Utrecht Centraal. ‘Een gezamenlijke fietsvisie van tien 
Utrechtse gemeenten biedt hierin uitkomst’, vertelt Jim Mool-
huijsen, procesmanager van het U10-netwerk. ‘Fietsvisie 2.0 
is een aanvulling op de fietsvisie uit 2013.  
De realiteit haalde ons in, daarom was een update noodzake-
lijk. Mobycon kent alle trends en ontwikkelingen op fietsge-
bied en ondersteunde ons hierbij.’

Het werk 
Mobycon bracht de wensen van alle betrokkenen in kaart. In 
één sessie zijn live de regionale routes verzameld en op kaart 
gezet. In de andere route is druk gebrainstormd over creatieve 
manieren om mensen te verleiden de fiets te nemen. ‘Deze 
interactieve aanpak was zeer efficiënt en doeltreffend’, aldus 
Moolhuijsen. In het bestuurlijk overleg is de input van de twee 
sessies gepresenteerd en zijn de bestuurlijke uitgangspunten 
geformuleerd. ‘Er is nu een visie met de pijlers waarop de  
focus ligt.’ 

Het resultaat 
‘We zijn blij met de fietsvisie 2.0. Het brengt U10 als fietsregio 
nummer 1 weer een stap verder. De lat ligt hoog, maar de 
visie vraagt meer: in 2030 reist 60 procent van alle mensen 
die woont of werkt in de U10 per fiets en/of openbaar 
vervoer naar zijn of haar werk. Er zijn vijf actuele ambities 
om dat te realiseren: fietsritten tot 15 kilometer stimuleren, 
infrastructuur optimaal benutten, fiets-ov-keten faciliteren, 
verlichting van de druk op het centrum van Utrecht en de 
veiligheid verbeteren. We starten nu met een regionaal 
programma om de fietsvisie 2.0 tot uitvoer te brengen.’  

> U10 > HARDERWIJK > MAASSLUIS  

De samenwerking 
‘Mobycon heeft in korte tijd een mooi resultaat neergezet. 
Adviseur Lennart Nout is altijd goed bereikbaar, stelt zich 
flexibel op en neemt initiatief. Precies wat we van een 
samenwerking verwachten.’

BELEID

http://www.mobycon.nl
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HARDERWIJK
Voor gemeente Harderwijk hebben wij een integrale fietsvisie 
ontwikkeld. Harderwijk wil inzetten op de fiets in zowel woon-
werk als recreatief verkeer om zo de druk te verlichten op 
andere modaliteiten. Wij hebben een planning opgesteld 
waarbij wij alle benodigde partijen en stakeholders binnen 
de ontwikkeling van het fietsbeleid op het juiste moment 
betrekken. Met extra aandacht voor bewonersparticipatie. 

Hierna hebben wij het huidige beleid in de gemeente en 
in de regio geanalyseerd en de huidige infrastructuur in 
beeld gebracht. Vervolgens hebben wij bewoners betrokken 
bij het bepalen van de koers in het beleid door onze 
‘Fietsmarkt’. De resultaten zijn met de stakeholders in de 
vorm van een klankbordgroep besproken. Alle resultaten 
zijn gebundeld per thema. Hieruit ontstond een lijst met 
uitvoeringsmaatregelen met hoge of lage prioriteit. De 
conceptvisie met uitvoeringsparagraaf is wederom besproken 
met de klankbordgroep. Het resultaat is een gedragen en 
complete fietsvisie met uitvoeringsprogramma.

MAASSLUIS
Voor gemeente Maassluis hebben we een nieuw fietsplan  
opgesteld voor 2018-2022, met als hoofdgedachte om fietsen 
in de stad te stimuleren en elke fietser veilig te laten fietsen 
door Maassluis. Als eindproduct leverde we een beleidsnota 
met uitvoeringsprogramma op.

In Maassluis hebben we ook onze ‘Fietsmarkt’ ingezet tijdens 
de weekmarkt als instrument om bewoners te betrekken bij 
het proces. Dit leverde input op van bewoners over knelpunten 
en nieuwe ideeën. Zo hebben we een korte enquête gehouden 
onder de marktbezoekers over de ervaring en mogelijke 
verbeterpunten van het fietsen in Maassluis en de bewoners 

geïnformeerd over de fietsvisie van de gemeente. Uiteraard 
gebruikten we deze gelegenheid om de fiets positief op de 
kaart te zetten door onder andere een fiets-gerelateerde 
prijsvraag te organiseren. 

Interne methodieken
Wij hebben in 2018 ook aandacht besteed aan business 
development. Wij vinden het namelijk belangrijk om onze 
eigen diensten te reflecteren en intern samen te werken om 
deze diensten en producten tot een hoger niveau te tillen.  
Zo hebben wij voor fietsbeleidsplannen een standaardisatie in 
onze aanpak ontwikkeld met behulp van een eigen aanpak. 

> U10 > HARDERWIJK > MAASSLUIS  

BELEID

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

DEELFIETSONDERZOEK AMSTERDAM
 

Afstudeerder Debóra van der Nat onderzocht de potentie 
van deelfietsen bij ov stations en de inzet van deelfietsen 

bij het verlagen van de fietsparkeerdruk.

> 

NIEUWE IMPULS FIETSVEILIGHEID 
ROV ZUID-HOLLAND! 

Samen met het projectteam van ROV Zuid-Holland hebben 
wij het programma Fietsveiligheid ontwikkelt dat inspeelt op 
o.a. de trend vergrijzing, meer (brom- en snor) fietsmobiliteit 

en de toename van elektrische fietsen.

>

FIETSARMOEDE ONDERZOEK 

Samen met Stichting ZET voeren wij een onderzoek uit naar 
fietsarmoede en hoe dit een plek krijgt binnen projecten 

in de provincie Noord-Brabant.

 >

FIETSSTIMULERING BIJ WERKGEVERS

Mobycon heeft in 2018 de opdracht gekregen van het  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om inzicht te  
creëren in activiteiten richting werkgevers die het gebruik  

van de fiets stimuleren.

>

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
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DEELFIETSONDERZOEK 
AMSTERDAM  

WAT 
Afstudeeronderzoek naar deelfietsen
 
VOOR WIE
TU Delft, Living Lab Amsterdam

Voor de Vervoerregio heeft Debóra van der Nat haar 
afstudeeronderzoek bij Mobycon uitgevoerd. Zij onderzocht 
de potentie voor deelfietsen bij ov-stations en hoe deelfietsen 
kunnen bijdragen aan het verlagen van de fietsparkeerdruk. 
In december 2016 geeft de overheid in het ‘Bestuursakkoord 
fietsparkeren bij stations’ al aan dat de noodzaak voor het 
uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen bij stations 
met 20 tot 25% kan worden verlaagd door een efficiënt en 
toegankelijk deelfietsensysteem toe te passen bij bestaande 
fietsers. Dit effect kan worden vergroot door een deelsysteem 
toe te passen op zowel bestaande als potentiële fietsers. 
Dit zou het aantal benodigde fietsparkeerplekken kunnen 
verlagen met wel 37 tot 50%!

Debóra heeft onderzocht wat de voorkeuren van de huidige 
fietsers zijn voor een deelfietsensysteem. Zij onderzocht 
verschillende deelsystemen, namelijk een lease-systeem, een 
twee-weg station-gebaseerd systeem, een een-weg station-
gebaseerd systeem en een zwevend systeem. Fietsers konden 

hun voorkeuren opgeven over de gewenste toegankelijkheid 
en loopafstand naar deelfietsen vanuit huis en bestemming, 
het parkeergemak van de deelfiets, de toegankelijkheid van 
deelfietsen bij ov-stations en de maximale kosten per maand of 
per rit die zij aan deelfietsen zouden uitgeven. Zo blijkt dat er 
een markt is voor deelfietsen voor zowel huidige als potentiële 
fietsers. 

De motivatie voor het gebruik van deelfietsen zit bij fietsers 
met name op de kosten, gevolgd door de toegankelijkheid 
van deelfietsen bij startpunten van reizen. Uit het onderzoek 
blijkt dat concrete adviezen en maatregelen waar deelfietsen 
bijdragen aan het verminderen van stallingsproblemen, 
tegelijkertijd het aandeel fietsen in het natransport vergroot. 

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Programma Fietsveiligheid 

VOOR WIE
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid  
Zuid-Holland

Samen met het projectteam van Regionaal Ondersteunings-
bureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) hebben wij 
het programma Fietsveiligheid ontwikkelt dat inspeelt op de 
trends vergrijzing, meer (brom- en snor) fietsmobiliteit,  
toename aantal elektrische fietsen, toename drukte op het 
fietspad, toenemende afleiding door communicatietechnolo-
gie, internationalisering et cetera. ROV-ZH zet onder andere 
in op het verbeteren van verkeersveiligheid voor fietsers maar 
was op zoek naar een geschikte uitwerking: een dynamisch 
programma waarvan de kaders een toekomstvaste invulling 
bieden.

Het programma bestaat uit een doorlopende leerlijn die 
voorziet in fietseducatie van vanaf 4 jaar. Het omvat vier 
fietsende doelgroepen: het fietsende kind, de jongere 
fietser, de zorgzame fietser en de ervaren fietser. Samen met 
experts uit het werkveld (niet altijd vanuit verkeer maar ook 

NIEUWE IMPULS 
FIETSVEILIGHEID ROV 
ZUID-HOLLAND!  

experts vanuit de doelgroep) zijn per doelgroep de leerdoelen 
bepaald. Deze leerdoelen bouwen uiteraard voort op bewezen 
documenten zoals Permanente Verkeerseducatie en hebben 
wij vertaald naar een fietsspecifieke context met behulp van 
onze fietsspecialisten en het ROV, MRDH en provincie Zuid-
Holland. Voor ieder van deze leerdoelen zijn wij nagegaan 
welke bestaande projecten hier al invulling aan geven, 
welke nieuwe projecten opgestart moeten worden, welke 
onderzoeksvragen er nog beantwoord moeten worden en met 
welke partners opgetrokken moet worden. Een van de kaders 
in het programma vormt de leercurve van Maslow. Die bij 
ieder leerdoel in acht wordt genomen.

Met andere woorden: er ligt een programma met projecten 
dat bij ieder leerdoel inspeelt op de stappen: leerbehoefte 
creëren, het goede gedrag aanleren en het goede gedrag 
toepassen. Zo hebben wij ROV-ZH onder andere geadviseerd 
dat fietseducatie op basisscholen pas door kan dringen tot 
het gedrag van kinderen als zij fietskilometers maken buiten 
schooltijd in hun eigen wijk! Dit moet niet alleen via SCHOOL 
op SEEF door basisscholen worden opgepakt, maar ook 
andere organisaties kunnen hier een rol in spelen. Dan wordt 
de echte basis voor veilig fietsgedrag echt gelegd.

Opdrachtgever Marc Schenk vertelt ons dat hij de 
samenwerking tussen ROV-ZH en Mobycon als heel prettig 
heeft ervaren. ‘In het voortraject hebben we als ROV 
geschetst wat onze wensen waren en waar het product voor 
was bedoeld. Mobycon heeft daarop een aanpak geschetst 
waarbij we gezamenlijk aan de slag moesten. Het is een 
co-creatie en niet een product dat op afstand in elkaar is 
gezet.’ Marc vindt het juist mooi om te zien dat we met de 
hele projectgroep terug zijn gegaan naar de basis om de 
doorlopende leerlijn te bepalen en per leeftijdsgroep te 
bepalen wat er nodig is. ‘Anders dan anders zijn we niet gaan 
voortbouwen op iets bestaands, maar is het programma van 
de grond af aan opgebouwd. Bij langlopende activiteiten 
ontstaat vaak de vraag, doen we dingen omdat het iets 
toevoegt of omdat we het al zo lang doen. Ik ga ervan 
uit dat we met dit programmaFietsveiligheid een goed 
fundament hebben gelegd ter onderbouwing van veel van 
de activiteiten die we nu al doen, maar zeker ook een mooie 
ontwikkelagenda hebben voor de toekomst.’

Wil je meer over weten over het programma Fietsveiligheid of 
ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Neem contact op met Angela van der Kloof of Babet Hendriks.

Het fietsende kind De jongere fietser De zorgzame fietser  De ervaren fietser  

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#angelavanderkloof
https://www.mobycon.nl/over-ons/#babethendriks
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WAT 
Inventariseren fietsstimuleringsmaatregelen richting  
werk gevers
 
VOOR WIE
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mobycon heeft in 2018 de opdracht gekregen van het Minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat om inzicht te creëren 
in activiteiten richting werkgevers die het gebruik van de fiets 
stimuleren. 

In 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
de Nationale Agenda Fiets aangeboden aan de Tweede Kamer 
met als doel 20% meer fietskilometers in 2027. Voor de zomer 
maakte Staatssecretaris Van Veldhoven de ambitie bekend 
om binnen de regeerperiode 200.000 extra forensen uit de 
auto te krijgen en samen 3 miljard meer fietskilometers te 
realiseren. Het onderzoek dat wij mochten uitvoeren, diende 
als input voor deze ambitie om onderbouwde keuzes te 
maken in de werkgeversaanpak van het ministerie. Wij hebben 
in beeld gebracht welke initiatieven richting werkgevers 
allemaal bestaan. Hierin maakten wij onderscheid in actieve en 
passieve initiatieven. De actieve initiatieven zijn bijvoorbeeld 

FIETSSTIMULERING BIJ 
WERKGEVERS 

één-op-één aanpakken gericht op de bedrijfsvoering of 
gebiedsaanpakken in de regio of op bedrijventerreinen. 
Ook specificeerden wij nog fiets-specifieke initiatieven, 
zoals e-bike-acties of verdienconstructies gekoppeld aan 
fietskilometers.

Onder de passieve initiatieven schaarden wij verschillende 
wet- en regelgeving en beleidsstukken die bedrijven stimule-
ren tot fietsgebruik uit bijv. milieu-, duurzaamheid of fiscale 
redeneringen. Wij onderzochten verschillende instrumenten 
en keurmerken die bedrijven zouden stimuleren tot duurzaam 
gedrag en vervoer. Ook vonden wij het fiets-specifiek program-
ma ‘Fietsen Scoort’, wat voor 25 jaar lang werkgevers stimu-
leerden om fietsgebruik te vergroten binnen het bedrijf en de 
gemaakte fietskilometers te sponsoren voor een goed doel. 

Per initiatief hebben wij verschillende elementen in beeld 
gebracht om een compleet beeld te krijgen van de uitvoering 
van de initiatieven en het daadwerkelijke effect op het eind-
doel; het fietsen stimuleren bij werkgevers. De elementen die 
we bekeken hebben zijn: aanleiding, aanpak, vrijblijvendheid, 
interventies, bereik en continuïteit.

Tot vandaag de dag merken wij de impact van ons onderzoek 
naar dit belangrijke onderwerp. Ons onderzoek heeft bijvoor-
beeld bijgedragen aan het vormgeven van de strategie ‘werk-
geversaanpak Fiets’. Ook biedt het een grondige basis in de 
dialoog met de fietsambassadeurs vanuit werkgevers.  
Wij zijn erg trots op de bijdrage in dit proces om fietsgebruik 
te stimuleren richting werkgevers en zoveel mogelijk bedrijven 
en hun medewerkers op de fiets te krijgen!

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
https://www.fietsenscoort.nl/
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WAT 
Onderzoek naar fietsarmoede en hoe dit een plek krijgt 
binnen projecten in de provincie Noord-Brabant.
 
VOOR WIE
Provincie Noord-Brabant

Gebrekkige verplaatsingsmogelijkheden kunnen een oorzaak 
zijn van sociale uitsluiting. Vervoersarmoede ontstaat wanneer 
iemand als gevolg van gebrekkige verplaatsingsmogelijkheden 
niet in staat is om deel te nemen aan belangrijke activiteiten. 
Dit heeft gevolgen zoals werkeloosheid, gezondheidsschade of 
eenzaamheid. In Nederland is de omvang van vervoersarmoe-
de relatief bescheiden in vergelijking met Engeland en  
Vlaanderen. Dit hangt onder meer samen met de rol van de 
fiets als modaliteit voor veel korte verplaatsingen.
In september 2017 organiseerden we in samenwerking met 
provincie Noord-Brabant de bijeenkomst ‘Fietsmobiliteit 
ontmoet Sociale Veerkracht’ tijdens het Dear Future Festival / 
de Social Innovation Week.

In deze bijeenkomst besteedden we aandacht aan de vraag 
hoe fietsen nog meer verschil kan maken voor de sociale veer-
kracht in Brabant. Lokale projecten die fietsen ter beschikking 

FIETSARMOEDE ONDERZOEK EEN 8 VOOR OV4U 
SPECIAAL ONDERWIJS 

stellen aan mensen voor wie de aanschaf van een fiets een 
barrière is, verbinden de doelstelling van meer fietsen in Bra-
bant met het vergroten van de sociale veerkracht. In de prak-
tijk blijkt het echter vaak lastig een dergelijk initiatief van de 
grond te krijgen en vol te houden. Verkokerde budgetten en 
regelgeving lijken hier een belangrijke oorzaak voor te zijn.
In de afgelopen maanden hebben we samen met Stichting ZET 
een onderzoek naar ‘fietsarmoede’ uitgevoerd in opdracht 
van provincie Noord-Brabant. We hebben hierbij gezocht naar 
antwoorden op de volgende vragen:
• Welke actoren zijn er vanuit de verschillende domeinen be-

trokken bij fietsenprojecten?
• Welke factoren bepalen wie de verantwoordelijkheid neemt 

om lokaal of regionaal een fietsenproject op te zetten en 
voort te zetten, zodat het verminderen van fietsarmoede 
een bijdrage kan leveren aan het verzachten van sociale 
armoede?

• En wat zijn de factoren die de volhoudbaarheid (duurzaam-
heid) van een project bevorderen?

WAT 
Evaluatie van ons lespakket OV4U voor  
speciaal onderwijs
 
VOOR WIE 
Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onderzoek gedaan naar 
ons lespakket OV4U bij scholen voor speciaal onderwijs. In dit on-
derzoek is de effectiviteit van de lesmethode onderzocht en geëva-
lueerd door leerkrachten. 
De resultaten van deze evaluatie zijn terug te vinden in de eindrap-
portage ‘Busje komt zo! Onderzoek naar het lespakket OV4U in het 
speciaal onderwijs’. 

Leerkrachten zijn zeer positief over de vormgeving van het  
lespakket. Het ziet er aantrekkelijk uit en de gebruikte afbeeldin-
gen sluiten goed aan bij de doelgroep. De lessen zijn prima in te 
passen in het bestaande leerplan. Voor sommige leerlingen cluster 
3 onderwijs kan het ligt niveau te hoog liggen, waar het bij leerlin-
gen cluster 4 soms te eenvoudig is. Pluspunt voor de niveaudiffe-
rentiatie, dat als zeer prettig wordt ervaren.
Leerkrachten en het onderzoeksteam kwamen met een aantal 
positieve punten en verbeterpunten: Als gemiddelde eindbeoor-
deling geven de leerkrachten het rapportcijfer 8. #trots

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
https://www.wijzijnzet.nl/
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2019/02/Samenvatting-OV4U-Eindrapportage.pdf
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2019/02/Samenvatting-OV4U-Eindrapportage.pdf
http://dear-future.nl/event/fietsmobiliteit-ontmoet-sociale-veerkracht/
https://www.mobycon.nl/nieuws/een-8-voor-ov4u-speciaal-onderwijs/
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VERKEER IN DE STAD
In grote steden is het druk op de wegen en fietspaden. Daarom 

vroeg de ANWB aan gemeente Den Haag om mee te meewerken 
aan het onderzoek ‘Robuuste Stedelijke Routestructuren’.

>

OPENBARE RUIMTE / 
ONTWERP

http://www.mobycon.nl
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ONDERDEEL 

VERKEER IN DE STAD

WAT 
Verkeer in de Stad straatontwerp pilot
 
VOOR WIE
ANWB

Integrale ontwerpaanpak levert veel ideeën op

DE OPDRACHT IN DEN HAAG
In grote steden is het druk op de wegen en fietspaden. Daar-
om vroeg de ANWB aan gemeente Den Haag om mee te 
meewerken aan het onderzoek ‘Robuuste Stedelijke Route-
structuren’. Frans Botma, beleidsmedewerker verkeer bij de 
gemeente Den Haag: ‘In deze pilot onderzoeken we hoe we 
de ruimte in de stad voor alle verkeersdeelnemers beter kun-
nen verdelen. Hoe maken we logische routes en netwerken 
voor iedereen die zich in de stad verplaatst? Mobycon, Ben 
Immers Advies, Bart Egeter Advies en Awareness presenteer-
den daarvoor hun nieuwe integrale ontwerpaanpak: Verkeer 
in de Stad. Als gemeente staan we altijd open voor innovaties, 
voor nieuwe inzichten.’

HET WERK
In het vooroorlogse gebied aan de noordzijde van het centrum 
van Den Haag spelen verschillende verkeersopgaven en is de 
ruimte beperkt.
 
“Met een multidisciplinair team doorliepen we het hele ont-
werpproces. Eerst wandelden we door het gebied om alle 
ruimtelijke kwaliteiten en verkeerskundige opgaven in kaart te 
brengen en dat open met elkaar te bespreken. Van de gekozen 
structuur werden schetsen gemaakt, zodat duidelijk werd hoe 
de inrichting in de praktijk zou uitpakken.”

HET RESULTAAT
“Het voordeel van deze pilot was dat we vrij konden denken 
en dat resulteerde in creatieve oplossingen. Deze aanpak is 
zeer geschikt als voorstudie en geeft een duidelijk beeld van 
de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vooral zo’n wandeling 
levert veel inzichten op en dat helpt de gemeente bij het ma-
ken van keuzes voor de gebiedsinrichting.”

SAMENWERKING 
Gemeente Den Haag, Mobycon, Ben Immers Advies, Bart Egeter 
Advies en Awareness.

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

http://www.mobycon.nl
http://www.benimmers.nl/
http://www.bartegeteradvies.nl/
http://www.bartegeteradvies.nl/
https://www.awareness.nl/
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Bron: ANWB

‘Out of the Box’ straatontwerp (VidS) in Rotterdam

DE OPDRACHT IN ROTTERDAM
Ondernemers en bewoners waren bezorgd over de verkeers-
veiligheid van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.  
De Nieuwe Binnenweg bleek een perfect pilotproject voor de 
ontwerp-aanpak Verkeer in de Stad dat Mobycon met part-
ners* voor de ANWB heeft uitgevoerd. Gemeente Rotterdam 
had wel één voorwaarde: ondernemers en bewoners erbij 
betrekken. Het herinrichten van een weg doe je tenslotte voor 
de buurt.

HET WERK
“Samen met Mobycon hebben we vier bijeenkomsten voor 
betrokkenen georganiseerd”, geeft Wim Hinkamp, projectlei-
der van de gemeente Rotterdam aan. “In een open gesprek 
bespraken we wat de Nieuwe Binnenweg voor straat is en wat 
we ermee willen. Wat maakt de straat onveilig? Wat is goed 
en waar liggen de uitdagingen? Deze bijeenkomsten leverden 
interessante informatie op en leidden stap voor stap naar 
scenario’s voor de herinrichting van de weg. Mobycon heeft 
alle bevindingen en de twee overgebleven scenario’s in een 
rapport gezet. Dat rapport is aangeboden aan de wethouder.”
 

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

HET RESULTAAT
Eén van de twee scenario’s gaat verder dan wat de gemeente 
verwachtte. Leek het verlagen van de snelheid van 50 naar  
30 kilometer per uur een grote stap, dat scenario gaat uit van 
20 of 10 kilometer per uur en een groot deel autovrij.  
“De tijd is nu niet rijp om een keuze te maken, daarvoor zijn 
meer berekeningen en verkeersmodellen nodig”, zegt  
Hinkamp. “Deze pilot heeft ons wel nieuwe invalshoeken 
opgeleverd. Zo is het goed om eerst integraal naar het gebied 
te kijken voordat we beginnen met tekenen. Ook het scheiden 
van vervoerssoorten is een interessante mogelijkheid.”

SAMENWERKING
De pilot was voor gemeente Rotterdam een mooi leerproces. 
“Mobycon liet ons out of the box denken en wist alles profes-
sioneel en kundig in goede banen te leiden. Interessant was 
de tool ‘Streetsketch’ van Mobycon waarmee we samen met 
de buurt een dwarsdoorsnede van de straat konden maken. 
Zo zagen de ondernemers én de bewoners in één oogopslag 
hoeveel ruimte er is voor alle vervoerssoorten.”

*Partners in dit project zijn: Ben Immers Advies en Bart Egeter Advies & Awareness

VERKEER IN DE STAD

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2019/02/161227Verkeer-in-de-stad.pdf
http://streetsketch.mobycon.nl/-/6914
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VERKEERSVEILIGHEIDSANALYSE CAPELLE 
AAN DEN IJSSEL

Voor Capelle aan den IJssel hebben we een zeer uitgebreide 
verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. 

> 

LAGE PARKEERNOMEN BIJ RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

Mobycon heeft in 2018 aan verschillende projecten meegewerkt 
rondom parkeervragen met experimenteel lage parkeernormen, in 

combinatie met de inzet van alternatieve mobiliteit. 

> 

RO / VERKEERSKUNDE

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Verschillende onderzoeken naar de inzet van lage  
parkeernormen in combinatie met alternatieve mobiliteit
 
VOOR WIE
Gemeente Rijswijk, Gemeente Zwolle

Mobycon heeft in 2018 aan verschillende projecten meege-
werkt rondom parkeervragen met experimenteel lage 
parkeer normen, in combinatie met de inzet van alternatieve 
mobiliteit. Dergelijke vraagstukken sluiten nauw aan op onze 
missie om mensen onafhankelijk van de auto te maken en het 
gebruik van alternatieve, slimme mobiliteitsoplossingen te 
stimuleren. 

RIJSWIJK
Door Synchroon Ontwikkelaars wordt gewerkt aan het nieuwe 
woongebied Pasgeld in gemeente Rijswijk. Voor dit nieuwe 
woongebied heeft Mobycon in 2018 een onderzoek uitge-
voerd naar de mogelijkheden om lagere parkeernormen te 
hanteren dan de beleidsmatig geformuleerde parkeernormen.

Het aantal benodigde parkeerplaatsen in de wijk conform de 
Nota Parkeernormen van de gemeente Rijswijk is in eerste 

LAGE PARKEERNOMEN BIJ 
RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

RO / VERKEERSKUNDE

instantie, vergeleken met de actuele parkeerkencijfers, conform 
de landelijke richtlijnen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 
verschillende perioden van de week en het aantal bewoners 
en bezoekers. De uitkomst was dat het benodigde aantal 
parkeerplaatsen conform de parkeerkencijfers in de actuele 
landelijke richtlijnen lager ligt dan conform de Nota Parkeer-
normen.

Vervolgens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 
lagere parkeernormen te hanteren. Er is gekeken naar allerlei 
extra initiatieven in en om de wijk om het autobezit van de 
toekomstige bewoners te beperken. De extra initiatieven zijn 
onderverdeeld in groepen zoals:
• Minder verplaatsen: fysieke verplaatsingen vervangen door 

andere vormen van contact of transport;
• Anders verplaatsen: alternatieve vervoerwijzen in plaats van 

privé-autogebruik;
• Push-maatregelen: enige mate van dwang om minder auto’s 

te bezitten.

Voor alle extra initiatieven is een inschatting gemaakt in hoe-
verre het toepasbaar is in de nieuwe wijk. Vervolgens is op 
basis van beschikbaar onderzoek bepaald wat het effect is op 
de parkeernormen en het aantal parkeerplaatsen in de wijk 
voor verschillende scenario’s. Aan de hand hiervan is een fase-
ringsvoorstel gedaan voor het realiseren van permanente en 
tijdelijke parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers in de 
wijk. Het is duidelijk geworden dat het aantal parkeerplaatsen 
in de wijk aanzienlijk kan worden beperkt ten opzichte van de 
Nota Parkeernormen en de landelijke richtlijnen.

ZWOLLE
In gemeente Zwolle worden bij Hanzeland nieuwe wonin-
gen gerealiseerd. Het huidige openbare parkeerterrein op de 
Hanzebadlocatie staat te vervallen. Voor de realisatie van een 
nieuwe parkeergarage is de gemeente op zoek naar de vraag 
naar parkeren vanuit de nieuwe ontwikkelingen en hoe groot 
de nieuwe parkeergarage moet worden volgens verschillende 
scenario’s. Deze scenario’s betreffen het wel of niet invoeren 
van de mogelijkheid tot uitwisseling van parkeerterreinen en 
de mogelijke toevoeging om alternatieve vervoerswijzen te 
stimuleren. 

Mobycon heeft de parkeerbalans herijkt uitgaande van dub-
belgebruik van de parkeerplaatsen. We onderzochten hoeveel 
plekken in de gestapelde oplossing gerealiseerd zouden moe-
ten worden. We hebben een verdeling gemaakt in zowel type 
woningen als type commerciële ruimten. 
Per parkeerbehoeftescenario hebben wij de benodigde par-
keerplaatsen in kaart gebracht, afhankelijk van de impact van 
de stimulering van alternatieve mobiliteit. 

http://www.mobycon.nl
https://www.bijmovez.nl/kaart
https://www.bijmovez.nl/kaart
https://www.bijmovez.nl/kaart
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WAT 
Verkeersveiligheidsanalyse
 
VOOR WIE
Gemeente Capelle aan den IJssel

Voor Capelle aan den IJssel hebben we een zeer uitgebreide 
verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. De gemeente wil meer 
inzicht in de verkeersveiligheid en de mate waarin verkeers-
situaties in de gemeente voldoen aan ontwerprichtlijnen en 
wetgeving. 

Mobycon heeft met ViaStat Online objectieve ongevallenge-
gevens verzameld en hiermee alle geregistreerde ongevallen 
van 2014 tot en met 2017 geïnventariseerd. Vervolgens  
hebben we deze ongevallen geanalyseerd op basis van de  
locatie (wegvakken en kruispunten) en de afloop van het  
ongeval. We hebben hierbij ook gekeken naar de snelheids-
overtredingen in de gemeente.

Naast de objectieve ongevallenanalyse, voerden we een 
subjectieve analyse uit. Voor dezelfde periode hebben we 
de klachten over verkeersveiligheid, die bij de gemeente zijn 
binnengekomen, geaggregeerd op locatieniveau. En hebben 
we inzichten over verkeersveiligheid gebruikt vanuit Meldpunt 

VERKEERSVEILIGHEIDSANALYSE 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

RO / VERKEERSKUNDE

Veilig Verkeer. Op deze manier konden we de objectieve gege-
vens van ongevallen met de veiligheidsbeleving (en klachten 
daarover) vergelijken.

We hebben de objectieve ongevallengegevens van ViaStat 
geanalyseerd op basis van de situationele kenmerken van de 
ongelukken, om zo beter inzicht te geven in de doelgroepen 
en gedragingen van de ongevallen. Ook hebben we het we-
gennet geïnventariseerd en beoordeeld in welke mate ver-
keerssituaties voldoen aan landelijke ontwerprichtlijnen en 
wetgeving. Als laatste zijn knelpunten opgesteld en gepriori-
teerd, op basis van alle verzamelde en geanalyseerde data. 
Door de combinatie van deze uiteenlopende gegevens over  

de type ongevallen en de inrichting van het wegennet heb-
ben wij de verkeersveiligheid op straatniveau beoordeeld. 
Op basis van de uitgevoerde analyses zijn oplossingsgerichte 
maatregelen voor de gemeente uitgewerkt wat een top 24 
opleverde van de meest verkeersonveilige locaties. 

Wij vinden een verkeersveilige omgeving erg belangrijk. Met 
dit onderzoek hebben wij uitgebreid kunnen onderzoeken op 
welke manier ongevallen zich typeren. Waardoor het mogelijk 
is om zo concreet mogelijk advies te geven over de meest  
efficiënte oplossingen, waarmee de gemeente direct aan de 
slag kan om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

NIEUW JAAR, NIEUW LOGO!
In 2018 hebben we het logo van onze dienst Verkeersbesluiten.nl 

maar eens aangepakt. We zijn blij met het resultaat; 
een fris en mooi logo dat uitstraalt wat wij doen. 

 
>

GEEN VERKEERSBESLUIT? GEEN BOETE!
 Het verkeersrecht in Nederland is er sinds 9 november 

2018 net iets anders uit gaan zien. Op die dag heeft het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden namelijk een uitspraak 

gedaan waardoor bij het ontbreken van een verkeersbesluit 
uitgeschreven boetes niet betaald hoeven te worden.

> 

VERKEERSBESLUITEN

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Verkeersbesluit nodig voor handhaving op  
verkeersmaatregelen
 
DOOR WIE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het verkeersrecht in Nederland is er sinds 9 november 2018 
net iets anders uit gaan zien. Op die dag heeft het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden namelijk een uitspraak gedaan waar-
door bij het ontbreken van een verkeersbesluit uitgeschreven 
boetes niet betaald hoeven te worden.

DE UITSPRAAK
De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd 
gedaan in een zaak waarin een parkeerverbod was overtre-
den. De overtreder ging in beroep tegen zijn boete met als 
argument dat er geen verkeersbesluit voor het parkeerverbod 
was genomen. Het gerechtshof gaf hem gelijk; de overtreding 
was wel begaan, maar de sanctie is achterwege gelaten. Het 
openbaar ministerie kan nog in hoger beroep gaan maar tot 
die tijd geldt deze uitspraak voor het verkeersrecht in Neder-
land.

GEEN VERKEERSBESLUIT? 
GEEN BOETE!

VERKEERSBESLUITEN

VERVELENDE PRAKTISCHE GEVOLGEN
Eerder was de regel dat een overtreding van een verkeers-
maatregel zonder verkeersbesluit wel strafbaar is. Nu ligt dat 
dus anders: zonder verkeersbesluit zijn uitgeschreven boetes 
niet geldig. En dat kan vervelende gevolgen in de praktijk 
hebben. Zodra bekend is dat er geen verkeersbesluit voor 
een verkeersmaatregel is, zullen weggebruikers zich minder 
snel aan deze maatregel houden. Bij overtreding is de boete 
namelijk niet geldig! Daarnaast zullen handhavers terughou-
dend zijn met het opleggen van boetes en eerst willen weten 
of er een verkeersbesluit is genomen. Dat besluit zal dus eerst 
boven water moeten komen. Bovendien moet de rechtmatig-
heid van dat verkeersbesluit aangetoond worden. 

VERKEERSBESLUITEN BELANGRIJKER DAN OOIT
Het nemen van verkeersbesluiten en het goed administreren 
daarvan is dus belangrijker dan ooit. In de praktijk brengt het 
nemen van verkeersbesluiten echter een grote administratie-
ve last met zich mee. Veel gemeenten kiezen er daarom voor 
om helemaal geen of alleen de belangrijke verkeersbesluiten 
te nemen. Uit een eerdere inventarisatie van Verkeersbe-

sluiten.nl blijkt dan ook dat bijna een kwart van de gemeen-
te zeer weinig tot helemaal geen verkeersbesluiten neemt. 
Overheden die ervoor kiezen geen verkeersbesluiten te ne-
men, zullen geconfronteerd worden met overtredingen die 
niet beboet kunnen worden en met handhavers die zonder 
verkeersbesluit niet kunnen handhaven. Met alle ongewenste 
gevolgen van dien.

NIEUW JAAR, NIEUW LOGO!
In 2018 hebben we het logo van onze dienst 
Verkeersbesluiten.nl maar eens aangepakt. 
We zijn blij met het resultaat; een fris en mooi logo dat 
uitstraalt wat wij doen. 
Ook in 2019 zijn we jullie weer graag van dienst.

http://www.mobycon.nl
https://www.verkeersbesluiten.nl/actueel/relatie-overheid-burger-onder-druk-door-negeren-verkeersbesluiten
https://www.verkeersbesluiten.nl/actueel/relatie-overheid-burger-onder-druk-door-negeren-verkeersbesluiten
https://www.verkeersbesluiten.nl/actueel/relatie-overheid-burger-onder-druk-door-negeren-verkeersbesluiten
https://www.verkeersbesluiten.nl/
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SMART MOBILITY

INZET OP DE ONTWIKKELING EN 
UITVOERING VAN MOBILITY  

AS A SERVICE (MAAS)
 

MaaS staat kortgezegd voor overkoepelende ’diensten waar-
mee met alle modaliteiten (deelauto’s, - fietsen, ridesharing, 
(water)taxi, ov, parkeren, etc) complete ketenreizen kunnen 

worden gepland, geboekt, gereisd en betaald.  

> 

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Dé MaaS-pilot voor de regio Rotterdam en Den Haag met een 
speciale focus op de luchthaven Rotterdam The Hague  
Airport.
 
VOOR WIE
De Verkeersonderneming

MAAS-PILOT ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT
MaaS staat kortgezegd voor overkoepelende ’diensten (vaak 
via een app) waarmee met alle modaliteiten (deelauto’s, - 
fietsen, ridesharing, (water)taxi, Ov, parkeren, etc) complete 
ketenreizen kunnen worden gepland, geboekt, gereisd en be-
taald. MaaS is nog nergens ter wereld grootschalig beproefd. 
Om inzicht te krijgen in de effecten en werking van MaaS is 
ervoor gekozen om via zeven landelijk opschaalbare pilots  
samen met vervoerders, MaaS-partijen en overheden erva-
ring op te doen. Deze pilot is een van de zeven pilots en 
Martijn van de Leur is bij De Verkeersonderneming projectlei-
der van deze pilot. In de pilot wordt onderzocht in hoeverre 
MaaS kan gaan bijdragen aan 4 maatschappelijke doelen: ver-
keersefficiency, ruimte-efficiency, milieu-efficiency en sociale 
efficiency.

INZET OP DE ONTWIKKELING EN 
UITVOERING VAN MOBILITY 
AS A SERVICE (MAAS)

SMART MOBILITY

Het verbeteren van bereikbaarheid is een cruciale opgave 
voor de regio
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is uniek qua poten-
tie en kracht op het gebied van ontwikkelmogelijkheden en is 
een belangrijke economische pijler in Nederland met sterke 
internationale verbanden. Het succes van een stedelijke regio 
draait voor een belangrijk deel om twee zaken: agglomeratie-
kracht en leefkwaliteit. Het versterken van de agglomeratie-
kracht is van groot belang voor de regio: doordat het dichtbe-
volkte gebied van de regio Rotterdam Den Haag meer als één 
stad gaat functioneren, wordt een hoger welvaarts- en wel-
zijnsniveau bereikt. Er komen meer banen binnen bereik voor 
werkzoekenden, werkgevers kunnen putten uit een groter 
aanbod van professionals, er zijn meer woningen en woon-
milieus binnen handbereik voor woningzoekenden en het 
aanbod, de kwaliteit en de diversiteit van beschikbare voor-
zieningen neemt toe. Het verbeteren van de bereikbaarheid 
is hierin een cruciale opgave. Het mobiliteitssysteem staat nu 
al onder druk. De verwachting is dat dit onder invloed van 
verdere verstedelijking, toename van mobiliteitsbehoefte en 
andere ontwikkelingen steeds verder toeneemt. 
Binnen de korte termijn aanpak (KTA) wordt een concrete 

bijdrage geleverd aan het verbeteren van de bereikbaarheid, 
onder andere met maatregelen gericht op versterking van het 
bestaande stedelijk ov, betere benutting van en doorstroming 
op het wegennet en fietsstimulering. De MaaS-dienstverlener 
heeft nu de kans om met deze pilot het fundament te leggen 
om de lange termijn problematiek kleiner te krijgen. Reizigers 
in de regio worden daarmee al voorbereid op de geschetste 
problematiek en krijgen een oplossing aangeboden om nu al 
in actie te komen.

De luchthaven wil graag experimenteren met nieuwe mobili-
teitsoplossingen.
Binnen de MaaS-pilot is er speciale aandacht voor de bereik-
baarheid van het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport. De 
luchthaven is op dit moment alleen met de eigen auto echt 
goed bereikbaar; 78% van de bezoekers van Rotterdam-The 
Hague komt dan ook met de auto. Naast (inter)nationale rei-
zigers, gaat het hier ook om mensen die op de luchthaven, of 
bedrijven die daaromheen liggen, werken. De bereikbaarheid 
anders dan met de auto blijft achter, maar is wel cruciaal om 
ervoor te zorgen dat alle reizigers en werknemers in het gebied 
van en naar huis of bestemming geraken, op elk moment van 
de dag.

>MAAS-PILOT ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT 
>ANDERE MOBILITEIT IN GELDERLAND
> MOBILITEITSMANAGEMENT SCIENCE PARK IN DELFT 

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#martijnvandeleur
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WAT 
 Inzet op Andere Mobiliteit in Gelderland.
 
VOOR WIE
Provincie Gelderland 

ANDERE MOBILITEIT IN GELDERLAND
Bij het organiseren van mobiliteit wordt steeds duidelijker 
dat openbaar vervoer niet de enige oplossing is als alternatief 
voor de eigen auto. Ook (deel-) fietsen, al dan niet elektrisch, 
deelauto’s, meerijdmogelijkheden en vrijwilligersvervoer 
ontwikkelen zich snel als goede reismogelijkheden en worden 
steeds vaker aangeboden en gebruikt.
Om de steden en het platteland beter bereikbaar te maken 
zet Gelderland daarom niet alleen in op goed ov, maar ook op 
innovatief aanbod, zoals deelproducten en MaaS. 

De afgelopen jaren heeft een veelheid aan experimenten 
plaatsgevonden. Nu vindt de provincie het tijd om in aanvul-
ling op het ov-aanbod alternatieve vervoervormen een eigen 
plek te geven. Dit gebeurt onder de noemer ‘Andere Mobiliteit’.  
Mobycon draait hiervoor mee in dit project en brengt daar-
naast proceskennis en expertise in op het gebied van MaaS, 
doelgroepenvervoer en deelmobiliteit.

SMART MOBILITY

Andere Mobiliteit
Belangrijke keuze die de provincie gemaakt heeft is om  
‘Andere Mobiliteit’ geen onderdeel te laten uitmaken van de 
ov-concessie. Hierdoor ontstaat ruimte voor marktpartijen en 
samenleving om nieuw vervoersaanbod te introduceren naast 
het ov-lijndienstvervoer. Hierbij wil de provincie ook intensief 
samenwerken met de Gelderse regio’s om een goede afstem-
ming met het gemeentelijk vervoer tot stand te brengen. 
Dit laatste is een logisch vervolg op de al langer bestaande 
samenwerking die de provincie met de regio’s heeft op het 
gebied van regiotaxi, ov-vangnet en doelgroepenvervoer.
Bij dit alles is een goede afstemming tussen ov en Andere  
Mobiliteit een belangrijke doelstelling. Immers wanneer  
iemand in de provincie reist, moeten er geen barrières zijn om 
van verschillende vervoervormen gebruik te maken.  
Dit betekent dat vanaf het eerste ontwerp van de ov-concessie 
en Andere Mobiliteit de samenhang tussen beide onderdelen 
aandacht krijgt. Uiteraard kan MaaS straks een belangrijke 
rol spelen om voor de reizigers geïntegreerde informatie en 
reisadviezen te realiseren. Stapsgewijs ontstaat zo een nieuw, 
innovatief en geïntegreerd aanbod dat gebruik maakt van de 
innovaties in de markt en optimaal aansluit op de vraag van 
reizigers en samenleving.

>MAAS-PILOT ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT 
>ANDERE MOBILITEIT IN GELDERLAND
> MOBILITEITSMANAGEMENT SCIENCE PARK IN DELFT  

De luchthaven wil graag experimenteren met nieuwe mobili-
teitsoplossingen. MaaS kan een ‘seamless’ en ‘smooth’ deur-
tot-deur reis mogelijk te maken, de bereikbaarheid van de 
luchthaven te verbeteren en de servicegraad voor de reiziger 
te verhogen. Via de MaaS dienstverlener ontstaat transparan-
tie in de vraag naar mobiliteit die kan leiden tot het ontwikke-
len van nieuwe producten of aanpassing van diensten. Met de 
MaaS dienstverlening werken we aan het ondersteunen van 
een ultieme passagiersbeleving van de reizigers.
We werken met deze pilot aan een MaaS-dienst die goed is 
voor de maatschappij, de regio én de luchthaven!

http://www.mobycon.nl
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SMART MOBILITY

>MAAS-PILOT ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT 
>ANDERE MOBILITEIT IN GELDERLAND
> MOBILITEITSMANAGEMENT SCIENCE PARK IN DELFT   

WAT 
Mobiliteitsoplossingen voor Science Park Zuid

VOOR WIE
Bereikbaar Haaglanden
 
MOBILITEITSMANAGEMENT SCIENCE PARK IN DELFT
Mobycon is actief betrokken bij de inzet van deelfietsen. 
Zo zijn wij in het najaar van 2017 gevraagd door Bereikbaar 
Haaglanden en Rijnland, TU Delft en een aantal organisaties 
op het Science Park in Delft om de regio te helpen met het  
terugdringen van autogebruik. Wij hebben een analyse  
gemaakt van het reisgedrag van de medewerkers van de 
organisaties en kansrijke maatregelen voorgesteld onder het 
programma Beter Benutten Haaglanden. Vervolgens hebben 
wij de uitgekozen maatregelen gemonitord om het effect op 
het autogebruik in kaart te brengen. In 2018 mochten wij het 
projectleiderschap van het Beter Benutten project op het  
Science Park Zuid verlengen en twee extra monitorings-
momenten inlassen.

Eén van de belangrijke maatregelen binnen Bereikbaar Haag-
landen is de samenwerking met aanbieders van deelfietsen. 
In samenwerking met Mobike is een proef uitgevoerd om 

deelfietsen in te zetten in de gemeente. Mobike is leverancier 
van opvallend oranje gekleurde deelfietsen. Deze speciale 
deelfietsen werken zonder sleutel. De sloten worden geopend 
en gesloten met een smartphone. De fiets kan na gebruik op 
één van de verzamelpunten worden teruggezet. Dit hoeft niet 
per se het punt te zijn waar de fiets initieel is gepakt door de 
gebruiker. Vanaf de introductie worden de fietsen uitzonder-
lijk goed gebruikt en de overlast van de fietsen blijft gelukkig 
beperkt.

Onder het motto van ‘Science Park Zuid beweegt’ worden de 
deelfietsen aangeboden aan bewoners en studenten.  
Wethouder Lennart Harpe van verkeer en vervoer is blij met 
dit initiatief.  

“Ik juich het toe dat organisaties op het Science Park,  
samen met Bereikbaar Haaglanden en andere organi-
saties zoals de gemeente en de TU nog een stap verder 
gaan en bijdragen aan het aanbod van duurzame ver-
voersmiddelen. Door slim vervoer te delen en te gebrui-
ken, houden we Delft bereikbaar voor iedereen.”

Naast de deelfietsen zijn voor de medewerkers van het Science 
Park ook een carpoolapp en een website met lokale verkeers-
informatie beschikbaar gesteld. Ook kunnen de werknemers 
gebruik maken van een e-bike. Deze mogen ze een week 
lenen om te ervaren hoe het is om op een elektrische fiets te 
rijden. 

Vanuit Mobycon zijn Lennart Nout en Robin Kleine actief  
betrokken bij het mobiliteitsmanagement op het Science Park, 
evenals bij de inzet van de deelfietsen. Robin schrijft in zijn 
blog waarom en hoe Delft dé deelfietsenstad van Nederland 
is geworden dat de belangrijkste les is dat overheden veel 
meer kunnen doen met deelfietsen dan alleen bekostigen of 
aan banden leggen. Zijn advies?

 
“Realiseer plekken voor deelfietsen op die stations waar 
de monopoliepositie van ov-fiets en parkeerverboden het 
erg lastig maken voor andere partijen om hun diensten 
aan de man te kunnen brengen.”

Op deze manier creëer je daadwerkelijk ruimte voor de inzet 
van deelfietsen. En als het in Delft een succes is, kan dat in  
andere steden natuurlijk ook!

http://www.mobycon.nl
https://www.ga3punt0.nl/scienceparkzuid
https://www.mobycon.nl/over-ons/#lennartnout
https://www.mobycon.nl/over-ons/#robinkleine
https://www.mobycon.nl/blog/hoe-delft-de-deelfietsenstad-van-nederland-is-geworden/
https://www.mobycon.nl/blog/hoe-delft-de-deelfietsenstad-van-nederland-is-geworden/
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SNEL FIETSEN OP HET RIJNWAALPAD 

Het Rijnwaalpad snelfietsroute project heeft als achterliggend 
doel om autobestuurders op de fiets te krijgen voor hun  

dagelijkse verplaatsingen en om fietsers van een aantrekkelijk, 
veilig en toegankelijk fietspad te voorzien.

> 

PARKEER EN CAMERAONDERZOEK 

Op het gebied van onderzoek is Mobycon zeer actief geweest 
afgelopen jaar. Naast de uitvoering van verschillende soorten 

parkeeronderzoeken, hebben wij flink geïnvesteerd in de  
aanschaf van slimme camera’s voor verkeeronderzoek.

> 

ONDERZOEK

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

WAT 
Onderzoek naar het gebruik van de snelfietsroute  
‘het Rijnwaalpad‘ 

VOOR WIE
Provincie Gelderland

Het Rijnwaalpad snelfietsroute project heeft als achterliggend 
doel om autobestuurders op de fiets te krijgen voor hun  
dagelijkse verplaatsingen en om fietsers van een aantrekkelijk, 
veilig en toegankelijk fietspad te voorzien.  Mobycon heeft 
voor provincie Gelderland in 2018 onderzoek gedaan op het 
Rijnwaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, 
naar het gebruik en de ervaringen van gebruikers. 

In 2017 hebben we voor de provincie geïnventariseerd welke 
faciliteiten langs of in de buurt van de snelfietsroute gebruikt 
worden door gebruikers van de snelfietsroute en welke facili-
teiten bekend zijn bij de gebruikers. Na deze nulmeting heeft 
de provincie verschillende activiteiten ingezet om gebruikers 
of potentiële gebruikers te bereiken en het gebruik van facili-
teiten rondom het Rijnwaalpad te stimuleren. 

SNEL FIETSEN OP HET 
RIJNWAALPAD

ONDERZOEK

Om de aantrekkelijkheid te vergroten, zijn er bijvoorbeeld 
kersenbomen en wilgenbomen geplant. Ook zijn er verschillen 
ruststations geplaatst met verschillende hoogtepunten. Zo 
is er bijvoorbeeld een ‘Kerk-fietsstation’ rondom een oude, 
pittoreske kerk in Ressen, een ‘Meer-fietsstation’ bij een meer 
en golfbaan vlakbij Arnhem en een ‘Manege-fietsstation’ in de 
buurt van een paardenstal en carpoollocatie in Elst.  

Om de veiligheid te garanderen van de gebruikers van het 
snelfietspad, is er gezorgd voor een goed verlichtingssysteem 
dat het licht van het pad reflecteert. Ook is er een ruis onder-
drukkend scherm geplaatst op locaties aan de autoweg. En 
er zijn verschillende tunnels geïnstalleerd om kruisingen met 
motorvoertuigen te voorkomen. Om de toegankelijkheid te 
vergroten is het pad 5 meter breed op het grootste gedeelte 

van de route en zijn er brede promenades aangebracht bij de 
stations om makkelijk af te kunnen slaan en de route op te 
volgen.

In 2018 hebben wij een herhaalmeting uitgevoerd en de ge-
bruikers van de snelfietsroute ondervraagd. Met behulp van 
Arcgis konden de respondenten de locaties van de faciliteiten 
op een digitale kaart aangeven.

Het onderzoeken van het gebruik van een snelfietspad en de 
ervaringen van de gebruikers sluit goed aan bij de missie van 
Mobycon om mensen minder afhankelijk te maken van de 
auto. Het stimuleren van fietsgebruik, niet alleen in stedelijk 
gebied maar ook op provinciaal gebied, vergroot de actie-
radius van mensen. Het Rijnwaalpad is een mooi voorbeeld 
van een provinciale fietsverbinding welke niet alleen goed te 
gebruiken is door recreanten die genieten van het mooie uit-
zicht maar ook door forenzen op snellere fietstypes zoals de 
speedpedelec. Wij hopen dat veel provincies het voorbeeld 
van provincie Gelderland gaan volgen en dat zij actief aan de 
slag gaan met het realiseren van snelfietsroutes en het stimu-
leren van het gebruik daarvan.  

de.wikipedia.org

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Investering in parkeer- en camera-onderzoek 

VOOR WIE
Verschillende gemeenten en regio‘s

Op het gebied van onderzoek is Mobycon zeer actief geweest 
afgelopen jaar. Naast de uitvoering van verschillende soorten 
parkeeronderzoeken, hebben wij flink geïnvesteerd in de  
aanschaf van slimme camera’s voor verkeeronderzoek. Afge-
lopen jaar alleen al is ons scala aan camera’s verdrievoudigd 
en is de vraag naar cameraonderzoek fors gestegen. We geven 
graag een kleine greep uit projecten die wij met cameraon-
derzoek hebben uitgevoerd:

CAMERAONDERZOEK
We hebben afgelopen jaar onze camera’s ingezet om onveilige 
situaties, die door landbouwverkeer veroorzaakt worden, te 
onderzoeken. Voor gemeente Hilvarenbeek is een uitgebreid 
landbouwverkeeronderzoek uitgevoerd, zo ook voor provincie 
Zeeland op de Zeelandbrug.

Voor gemeente Helmond hebben wij een verkeeronderzoek 
uitgevoerd bij een spoorwegovergang. In 2018 staat de veilig-

PARKEER EN 
CAMERAONDERZOEK

ONDERZOEK

heid van dergelijke overgangen centraal. Met onze camera’s 
kunnen wij het gedrag bij een spoorwegovergang overzich-
telijk en objectief in beeld brengen. In Helmond hebben wij 
naast de verkeersintensiteiten ook de dichtligtijden van de 
spoorbomen gemeten. 

De camera’s zijn ook op heel ander soort verkeeronderzoek 
ingezet, namelijk vaarverkeer. Voor gemeente Amsterdam zijn 
de grachten onderzocht op vaargedrag en zijn daarmee de 
knelpunten en onveilig gedrag in kaart gebracht. De camera’s 
bieden ook voor dergelijk onderzoek een ultiem meetmiddel 
omdat het zowel kwantitatieve data (intensiteiten en richting 
van het verkeer) als kwalitatieve data (de daadwerkelijke beel-
den en het gedrag) aanlevert.

Sinds eind vorig jaar bieden wij de mogelijkheid om met de 
prepaid card een samenwerking met ons aan te gaan om zo 
op laagdrempelige manier onze camera’s in te zetten voor ie-
der gewenst verkeersonderzoek, zonder elke keer een inkoop-
procedure te moeten uitvoeren. 

Meer informatie over ons camera onderzoek? 
Bekijk dan meteen onze brochure.

PREPAID CARD
CAMERA’S

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/nieuw-bij-mobycon-verkeerstellingen-met-cameras/
https://issuu.com/home/published/brochure-onderzoek-camers
https://issuu.com/concordis/docs/brochure-onderzoek-camers
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Esri Nederland, Community Map Contributors

ONDERZOEK

PARKEERONDERZOEK 
2018 stond ook in het teken van veel parkeeronderzoek, voor 
zowel grote als kleine gemeenten. 

Sinds 2012 voeren wij verschillende parkeeronderzoeken uit 
voor gemeente Den Haag en gemeente Diemen. Verder  
hebben wij voor gemeente Amstelveen een grootschalige  
parkeerdrukmeting uitgevoerd, waarbij we voor heel Amstel-
veen (ca. 52.000 parkeerplaatsen) de capaciteit en parkeerdruk 
hebben geïnventariseerd. 

Naast een standaard parkeerdrukmeting voeren wij ook regel-
matig een kenteken en/of herkomsten onderzoek uit. Hiermee 
creëren wij inzicht in parkeermotieven (bewoner, bezoeker of 
werknemer) of de herkomsten van de geparkeerde voertui-
gen.

Voor gemeente Diemen hebben wij de parkeerdrukmeting 
gekoppeld aan een parkeermotief analyse, waarbij het aan-
deel parkerende bewoners, bezoekers en werknemers op 
verschillende niveaus inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis van 
deze parkeermotieven kan de gemeente bepalen of het hui-
dige parkeerbeleid bijsturing nodig heeft. Ook voor gemeente 
Zoetermeer en Vlissingen hebben we een parkeermotief-
onderzoek gekoppeld aan een parkeerdrukmeting.  

Bij gemeente Rijswijk is met een kentekenonderzoek de  
herkomst van parkeerders inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Leiden verzocht ons een grootschalige parkeer-
drukmeting uit te voeren waarbij wij voor heel Leiden  
(ca. 51.000 parkeerplaatsen) de capaciteit hebben 
geïnventari seerd. Met de resultaten van dit onderzoek wordt 
inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van een gefaseerde 
invoering van betaald parkeren. 

>PARKEER EN CAMERAONDERZOEK 

Voor gemeente Utrecht hebben we enquête onderzoeken  
uitgevoerd bij P+R-locaties om inzicht te krijgen over het  
functioneren en gebruik van deze locaties. In 2014 betrof dit 
onderzoek de P+R locaties Westraven en De Uithof. Voor 2018 
is dit onderzoek wederom uitgevoerd en mochten we hier 
locatie Leidsche Rijn aan toevoegen.

http://www.mobycon.nl
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WIJ WAREN ERBIJ
19 Januari: 
APA Webinar “Social Power of Bicycle 
Projects for Refugees and Immigrants 
in the Netherlands”.

8 Februari: 
Winter Cycling Congress Moscow: 
- Round table for city administrations 

of Russia and CIS
- “The latest trends in cycling 

education and campaigns in the 
Netherlands”

- Workshop “Coherent approach 
to the cycling development: first 
steps”

- Round table Moderation 
“Educational projects and their role 
in forming the paradigm “bicycle -  
a means of transportation”. 

8 Februari: 
Symposium Alle kinderen kunnen 
fietsen (Den Haag)
Babet Hendriks had een 
posterpresentatie Biking4U.

28 Februari: 
Dutch Cycling Meet Up, 
Southampton (UK)
Angela van der Kloof en Paul Belton.
 
1 Maart: 
Transport and Health conference, 
Portsmouth (UK):
Deelname van Angela van der Kloof 
bij ‘Afternoon plenary panel: how 
far have we come in 30 years of 
collaboration on transport planning 
and public health?
en gastvrouw bij de ‘speed learning 
session: “Follow the people”.
 

6 Maart: 
“From the Netherlands with <3”
Keynote at ‘Get Ireland Cycling’ 
conference, Dublin. 

13 April 
Transforming Cities Conference - 
Leicester, UK.Lennart Nout & Paul 
Belton, presenting on The Mobility 
Menu; Changing demands in a 
changing environment.

14 april 
Happy Mobility Congres – Rotterdam
Voor De Verkeersonderneming 
sprak Martijn van de Leur over 
Mobiliteitsgeluk.

14 April 
International Cargo Bike Festival, 
Berlijn. Workshop: “Carrying a fair 
share: Cargo, Bikes, and Gender”.

16 april 
presentatie Robin Kleine bij de 
TRA; Poster @ TRA ‘Reviewing and 
assessing existing innovations with 
high potential for higher public 
transport use, with special focus on 
Mobility as a Service’.

24 april 
CIPTEC final conference on  
innovations in public transport - Otto 
Cazemier en Robin Kleine.

26 april: 
NVVC:
Angela van der Kloof had een 
posterpresentatie “ITS-toepassingen 
voor fietsveiligheid”.

22 Mei 
WALKCYCLE project - Vilnius, 
Litouwen
Lennart Nout presentatie/
workshop over de ster-analyse en 
kruispuntontwerp.

Juni 2018 
Magazine GO – pagina 15-16-17 
interview Johan Diepens.

13 juni 
Lunchpresentatie voor Business 
Delegation Canada die Rotterdam 
bezochten – Johan Diepens.

20 & 21 
juni Nationaal Fietscongres 
2018 – Rotterdam, Lennart Nout 
presenteerde samen met Jim 
Moolhuijsen (U10) -> Fietsvisie 2.0: 
Hoe leg je een hoge lat nog hoger? 

26 juni
Research presentation & Why We 
Cycle in Southwark, London (UK) – 
Lennart Nout.
 
28-29 juni
Cycle City, Active City, Manchester (UK)
Angela van der Kloof & Oliver Blake:  
- The Dutch Cycling Embassy 

Workshop
- Morning Briefing: “Learning from 

the Netherlands with a gender lens”.
 
2 september
Angela van der Kloof - Bike for 
Europe Meet Up, Arnhem in 
samenwerking met Heel Gelderland 
Fietst.

16 - 19 September
WalkBikePlaces Conference - New 
Orleans, USA. 
- Presentatie over Cycling in 

Pedestrian Zones, do-able or 
dangerous – Lennart Nout

- Presentatie over Balancing Place 
and Flow through Participatory 
Design – Lennart Nout & Mary 
Elbech

20 september
Women and Cycling Conference, 
London (UK)
Oliver Blake: Keynote “Learning from 
the Netherlands with a gender lens”.

25 september 
Nationaal Voetgangerscongres, 
Amsterdam 
Lennart Nout, Eveline de Jong 
& Ties van Ederen -> Workshop: 
designprogamma Streetsketch. 
 
27 september
Bijeenkomst Fietsen armoede of 
rijkdom? Georganiseerd door de 
Fietscommunity
Angela van der Kloof: 
“Fietslessen aan vrouwen in 
Nederland vanaf de jaren ‘70”

12 oktober 
Healthy Streets 2018 Londen
Johan Diepens: presentatie ‘Welke 
‘lessen’ Londen kan leren van onze 
Nederlandse fietscultuur’.

25 Oktober
Intersection workshop in Toronto
Lennart & Justin presenteren een 
workshop kruispunt ontwerpen 
voor ambtenaren en stakeholders in 
Toronto

30 oktober & 1 november 
Nationaal Verkeerskunde Congres 
(NVC), ’s-Hertogenbosch, Lennart 
Nout presenteerde samen met 
Stephan Valenta (Vervoerregio 
Amsterdam) – Meer fietsen, minder 
stallen. Deelfietsen als oplossing voor 
het stallingsprobleem. 
Shelley Bontje had een 
posterpresentatie -> Deelfietsenstad 
Delft
 
6 november
Cycling Scotland Annual Conference, 
Dundee (UK),Angela van der Kloof - 
keynote: Cycling, bicycle lessons and 
cycles in The Netherlands.
 
9 november 
Debora van der Nat (stagiaire) 
presentatie op het first-last mile 
congres in Rotterdam. 

14 & 15 november 
ITS Forum Utrecht
Afsluitende presentatie Johan 
Diepens.

21 november
Bijeenkomst Burgerwetenschap en 
de Monitor van de Stad, Tilburg
Angela van der Kloof presentatie 
‘Fietsdata in de stad’
 

22 november presentatie bij het 
CVS over ‹door nudging meer 
reizigers in het openbaar vervoer›

27 November  
Why Sports Congres - London, UK
Lennart Nout & Robin Kleine 
presentatie over Verkeer in de Stad 
& Streetsketch

VERZORGEN VAN STUDIEREIZEN:
april: Delaware Transport study visit

19 april: begeleiding delegatie uit 
St. Petersburg.

30 mei: begeleiding bezoekers in 
Tilburg uit Ecuador.

7 juni: begeleiding studenten uit 
Wenen in Nijmegen.

7 juni: begeleiding groep uit de US 
in Utrecht, voor PeopleforBikes.

8 juni: begeleiding groep uit de 
US in Amsterdam Zuidoost, voor 
PeopleforBikes.

17 juni: begeleiding groep 
studenten uit Zuid Korea in Delft.

27 juni: begeleiding studenten van 
Texas State University (Billy Fields) 
in Zwolle.

6 juli: presentatie sessie met 
studenten van Texas State 
University (Billy Fields)
8 oktober: begeleiding delegatie uit 
Davis (US) in Delft.
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MOBYCON.NL

CONTACT
Voor een vrijblijvend kopje koffie, een vraag, een verzoek of een uitdaging kun je altijd contact 
met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (015) 214 78 99 of per e-mail via  
info@mobycon.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om rechtstreeks met een van onze adviseurs 
contact op te nemen.

DELFT  •  ‘S-HERTOGENBOSCH  •  ZWOLLE  •  OTTAWA (CA)  •  MOBYCON.NL  •  MOBYCON.COM
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https://www.mobycon.nl/
http://mobycon.com

	internationaal
	beleid
	inhoud-pag 3
	gedrag

	inhoudsopgave: 
	Pagina 1: 
	Pagina 32: 

	Previous 6: 
	Pagina 1: 
	Pagina 32: 

	Previous 1: 
	Next 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Previous 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	internationaal117: 
	internationaal123: 
	beleid: 
	internationaal124: 
	internationaal115: 
	internationaal125: 
	internationaal: 
	internationaal119: 
	internationaal126: 
	Next 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 27: 
	Pagina 31: 

	Previous 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 27: 
	Pagina 31: 

	inhoudsopgave 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 
	Pagina 27: 
	Pagina 31: 

	Next 6: 
	inhoudsopgave 6: 
	Next 5: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 

	Previous 5: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 

	inhoudsopgave 5: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 22: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 

	Next 4: 
	Pagina 18: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	Previous 4: 
	Pagina 18: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	inhoudsopgave 4: 
	Pagina 18: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	Previous: 
	Pagina 32: 



