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In deze bijeenkomst rondom gedeelde mobiliteit ging het over de 
mobiliteitsinitiatieven uit de samenleving en de markt. Tijdens de 
bijeenkomst is dieper ingegaan op wat het concept 'Samen' 
inhoudt, welke praktijkvoorbeelden we nu al kennen, en hoe je er 
nu al mee aan de gang kunt gaan.

In dit document staan de belangrijkste onderwerpen van deze 
bijeenkomst samengevat

Het programma van de middag was als volgt:

14.00: Welkom en opening
14.15: Presentatie gedeelde mobiliteit en het concept Samen
14.30: Inspiratie uit de praktijk, wat gebeurt er nu al?
      Met sprekers Ed Verhoeven van Casters Vervoer,
      Joost Bijlsma van Toogethr en Maik Dielissen van Deel.Auto
15.10: Korte pauze
15.15: In subgroepen aan de slag
15.45: Afronding en afsluiting



Presentatie gedeelde mobiliteit

In de presentatie van John Kuijs (provincie Noord- Brabant) werd nog 
eens verteld wat de visie op gedeelde mobiliteit is en in het bijzonder 
wat het concept 'Samen' daarin betekent. Aan het einde van dit 
document staan de slides van deze presentatie. Klik hier om daar 
direct naartoe te gaan.

Wil je aan de slag in jouw gemeente? Het team gedeelde mobiliteit 
gaat graag met je in gesprek, ook als je nog in de verkenningsfase zit.

Neem contact op met: gedeeldemobiliteit@brabant.nl 

https://gedeeldemobiliteit@brabant.nl/


Tijdens de sessie kwamen verschillende mensen uit de praktijk aan het 
woord, hieronder een aantal vragen en antwoorden uit dat gesprek.

Inspiratie uit de praktijk: wat gebeurt er nu al?

Joost Bijlsma - Toogethr

Hallo Joost, wie ben jij en wat doet Toogethr?
Toogethr is een mobiliteitsplatform. Ik heb de organisatie mede 
opgericht. Het koppelt onder andere reizende collega's aan elkaar via 
algoritmes. Medewerkers krijgen punten die gespendeerd kunnen 
worden in de webshop voor beloningen. Zo dragen zij bij aan minder 
bezette parkeerplekken, minder CO2- uitstoot, maar ontstaat er wel 
meer verbinding onderling. Dat is wat we doen op het gebied van 
ridesharing, maar we bieden we ook andere mobiliteitsoplossingen.

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?
Eerder waren we actief in Moerdijk op het bedrijventerrein. Het 
bedrijventerrein was niet goed bereikbaar. De gemeente nam contact 
met ons op en toen hebben we samen de casus opgezet. Dat werkt 
het beste; als de gemeente weet wat de kaders zijn qua tijd en budget 
maar dat je het daarna samen uitwerkt. Dat betekent wel dat je al 
meteen de bedrijven op het terrein moet bevragen op wat zij willen en 
nodig hebben. Als zij niet willen lukt het niet! Doe dat dus zo vroeg 
mogelijk.

En hoe gaat dat nu in coronatijd?
We mogen minder naar kantoor, dus de ridesharing ligt veelal stil. Toch 
zijn er mensen die soms naar hun werk moeten en het OV vermijden 
om kans op besmetting te voorkomen. Dus de vraag is veranderd, 
maar speelt zeker nog. We zijn juist in deze tijd gevraagd om op 
nieuwe plekken aan de slag te gaan. Ik ben benieuwd of dat vraagstuk 
niet in meer gemeenten speelt.

Heb je vragen voor Joost? Hij is bereikbaar op 
joost@toogethr.com

mailto:joost@toogethr.com


Inspiratie uit de praktijk: wat gebeurt er nu al?

Ed Verhoeven - Casters Vervoer

Vertel Ed, wie ben jij en wat doet Casters Vervoer?
Casters Vervoer is een vrijwilligers- initiatief waarbij een busje met een 
vaste dienstregeling rijdt door kernen van gemeente Bladel. Ik ben 
voorzitter van het initiatief. De dienstregeling van de bus is zo opgezet 
dat er wat tijd over is zodat we kunnen kijken naar specifieke wensen 
van mensen. Mensen die slecht ter been zijn of boodschappen mee 
hebben kunnen we bijvoorbeeld thuis afzetten. Zo verbetert de 
leefbaarheid van het dorp. Daarnaast verzorgen we ook leerlingen- 
vervoer in de gemeente.

Hoe kwam het leerlingenvervoer er bij?
Ik had een open gesprek met de betreffende ambtenaar, die had een 
probleem. Wij zijn gaan kijken waar wij mee konden helpen. Dat 
onderdeel opzetten ging niet zomaar. Zowel de vrijwilligers als de 
medewerkers bij de gemeenten waren in eerste instantie niet voor het 
idee. De basisschooldirectrice is in gesprek gegaan met onze 
vrijwilligers, toen waren ze om. Ik heb toen gevraagd aan de gemeente 
'laat het me proberen. Reken me er op af als het niet goed gaat, maar 
laat me eerst proberen'. Nu vinden de chauffeurs, de rest van de 
mensen in de bus én de kinderen en hun ouders het juist een mooie 
aanvulling!

Jullie zijn al een tijd bezig, wat is een les die je mee wil geven?
Kijk goed naar de sociale samenhang in een dorp. Weet je wie waar 
naartoe wil met welke reden? Dan kun je beter bepalen wat voor soort 
vervoer er moet komen en hoe dat moet rijden. Bij ons kwamen we er 
op uit dat het eenvoudig moet zijn, hoog frequent moet rijden en vooral 
snel van A naar B.

Heb je vragen voor Ed?  Ed staat open om zijn ervaringen te 
delen. Neem contact op met  info@wijzijnzet.nl en we brengen je 
in verbinding

https://info@wijzijnzet.nl/


Inspiratie uit de praktijk: wat gebeurt er nu al?

Maik Dielissen - Deel.auto

Hallo Maik, kun je iets vertellen over deel.auto en wie jij bent? 
Ik ben eigenaar van het concept deel.auto. We stellen op verschillende 
deelpunten modulaire en elektrische voertuigen beschikbaar. De mix 
van voertuigen wordt aangepast aan de mobiliteitsvraag op de locatie. 
Misschien is er een bestelwagen nodig, of juist meerdere kleinere 
auto's. Het concept is op verschillende manieren in te passen; 
bijvoorbeeld voor een vrijwilligersgroep in Sprundel, maar ook een 
bedrijventerrein in Oisterwijk.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij een vrijwilligersinitiatief in 
Sprundel?
Op een bijeenkomst over de toekomstvisie van mobiliteit trof ik de 
directeur van Arriva. Hij zei: 'ik denk dat we moeten samenwerken'. Wij 
konden een sociale oplossing bieden voor een lijn die anders 
onrendabel was. Door veel te praten met de lokale dorpsraden, 
gemeente en andere betrokken uit Sprundel konden we uiteindelijk iets 
opzetten. Dat loopt nu in een pilot.

Wat was daar belangrijk in?
Uit het voorbeeld zie je hoe goed je als organisaties elkaar kan 
versterken. Een bijeenkomst of plek waar je elkaar treft en het over de 
thema's hebt waar je dagelijks mee bezig bent is daarbij van groot 
belang. Uitwisselen en elkaar versterken, dat zouden we meer moeten 
doen. Daarnaast was het ook belangrijk om goed te blijven luisteren 
naar wat de mensen ons vertelden, en daar zo pragmatisch mogelijk 
mee om te gaan.

Heb je nog meer vragen voor Maik? Hij is bereikbaar op 
maik@deel.auto

https://maik@deel.auto/


Discussie in subgroepen
Per thema gingen we in gesprek over het perspectief vanuit de 
gemeente. Hieronder een kleine impressie van de gesprekken.

Bedrijventerreinen

Bella Verschoor en Jeroen Meulepas vertelden 
over hun ervaringen in Moerdijk over een 
bestaand bedrijventerrein en een visie van 
gedeelde mobiliteit voor een mobiliteitshub. Uit 
de discussie kwam naar voren dat commitment 
van bedrijven nodig is, maar dat zij nog niet altijd 
de mobiliteitsproblemen zien. Aanknopingspunt 
voor gesprek kan een aanvraag van een bedrijf 
voor uitbreiding zijn. Bespreken welke 
alternatieven er zijn vanaf een hub bij een 
knooppunt aan de rand van een bedrijventerrein.

"Sta ook open voor 
innovatie zoals 
zelfrijdende shuttles en 
dergelijke"

Vrijwilligersinitiatieven

Manon Reinders van gemeente Bernheze 
vertelde over hoe een groep vrijwilligers in deze 
tijd van corona toch hun initiatief HaDee Carry 
Cab zijn gestart. Gemeente ondersteunt vooral 
de initiatiefnemers, maar kijkt zelf naar hoe ze 
de resultaten ervan gaat monitoren. Om 
bekendheid van deze en andere 
vervoersmogelijkheden te vergroten maken ze 
een vervoersoverzicht. Vraag blijft hoe zulke 
lokale initiatieven onderdeel zijn van het gehele 
vervoersnetwerk.

"Is er een regiecentrale 
nodig om deze 
initiatieven aan te laten 
sluiten op de rest van de 
vervoersmogelijkheden?"

Deelsystemen

Ralph van den Boom vertelt over zijn ervaringen 
met deelfietsen en BravoFlex in gemeente 
Bergen op Zoom. Het roept ook bredere vragen 
op. De pilots zijn interessant, maar hoe zorg er 
ervoor dat er voor de reiziger lijn in zit en dat er 
samenhang in de pilots komt? Vanuit sociaal 
domein is het belangrijk om te kijken hoe 
mensen vanuit doelgroepenvervoer hier gebruik 
van kunnen maken. Wat is toegankelijk voor 
hen? Een andere interessante vraag is hoe je 
als gemeente deelmobiliteit uitwerkt als het niet 
vanzelf ontstaat. In steden gebeurt het sneller 
dan daarbuiten.

"Houd rekening met 
gedrag, mensen moeten 
ook gebruik willen maken 
van deelmobiliteit"













Toelichting op gedeelde mobiliteit
John Kuijs


















