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1. INLEIDING 

CO2-reductie is van groot belang. Mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. 25-30% van onze nationale CO2-
uitstoot is gerelateerd aan mobiliteit. Mobycon wil met al haar kennis en kundige de wereld onafhankelijk 
maken van de auto.  
Mobycon maakt zich sterkt voor een zo schoon mogelijk mobiliteitssysteem. 
In dit document lichten wij enkele initiatieven en onze rol hierbinnen toe.  

1.1 Participatie sector en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De organisatie 
dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 
 

1.2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Mobycon is de website van 
de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met het 
management en met het directieteam. Aangezien Mobycon aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen 
ter inspiratie geraadpleegd. 
 
Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog 
steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van toepassing 
kunnen zijn. 

1.3 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en overheden 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van 
CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm van de SKAO om een actieve deelname, 
middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties 
van de organisatie in de werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.  
 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor de organisatie 
(wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond 
kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron 
voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.  
 

1.4 Branche initiatief  

Nederland CO2-Neutraal” Lidmaatschap wordt afgetast en (online) bezoek seminar → hiermee kan worden 
voldaan aan de gestelde normeisen. 
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1.5 Lopende eigen initiatieven  

Naast voornoemde branche initiatief heeft Mobycon ook een aantal lopende eigen initiatieven, te weten: 

1.5.1 Verkeer in de stad 

Op weg naar duurzame vormen van mobiliteit in de stad. In samenwerking met diverse partners een 
methodiek ontwikkeld voor een nieuwe aanpak voor de infrastructuur in onze steden. Hierin een betere plek 
voor de voetganger, fiets en het OV. Binnen dit programma bieden wij veel ruimte aan afstudeerders van het 
HBO EN universiteiten in Nederland en het buitenland om een bijdrage aan te leveren. Recent hebben 
afstudeerders de volgende onderwerpen onderzocht: 
 

• De scootmobiel, wat kenmerkt de mobiliteit van deze gebruikers en wat zijn hun problemen; 
• De voetganger, aanzet voor een methodiek voor een netwerk van voetgangers in de stad. 
• Drukte op het fietspad. 

1.5.2 Een fiets voor ieder kind 

Samen met de ANWB is de ambitie dat ieder kind in Nederland kan beschikken over een fiets. Hiervoor is een 
verkenning uitgevoerd naar initiatieven in binnen- en buitenland. De resultaten zijn gepresenteerd op diverse 
Webinars en middels artikelen en persberichten 
  

1.5.3 Fietslessen  

Al decennia werkt Mobycon mee aan fietslessen voor immigranten middels het project fietsvriendinnen. 
Daarnaast werken we met onze methodieken ook mee aan internationale initiatieven om mensen (kinderen, 
volwassenen en ouderen) om te leren fietsen. In 2021 zijn we onder meer betrokken bij een initiatief in Milaan 
om een organisatie op te zetten om kinderen op de basisschool te leren fietsen. 
  

1.5.4 Veilige routes voor kinderen naar school 

In diverse landen werken we mee aan initiatieven om de dagelijkse route naar school veilig te krijgen voor 
kinderen die lopen of fietsen. Dit doen we in 2021 onder meer in Duitsland en Georgië. 
 

1.5.5 Bijzaak  

Een duurzame bijenkast op een kantoor dak draagt significant bij aan een gezondere bijenpopulatie. En aan 
een gezondere directe omgeving van het kantoor, en dus Nederland. Met trots kunnen we dan ook melden dat 
er sinds een tijdje een BeeLife bijenkast op het dak van ons verzamelkantoor in Den Bosch staat.  
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