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Nabogo is een bedrijf met als doel: het creëren van betere mobiliteit in plattelandsgebieden en 
een vermindering van congestie in de steden. Dit door het openbaar vervoer aan te vullen en te 

versterken met lokaal carpoolen.
Carpooling is op maat gemaakt voor eenvoudig dagelijks gebruik, zowel voor woon-werkver-
keer als voor lokale ritten van dorpen naar steden en stations. Het mobiliteitsconcept is ont-

worpen om het leven in dorpen mogelijk te maken zonder een auto te bezitten.

LASTIG DAGELIJKS VERVOER
Veel bedrijfslocaties en dorpen zijn lastig te 
bedienen door frequent openbaar vervoer. In 
deze gebieden met gebrekkige mobiliteit zijn 
de meeste mensen daarom in het dagelijks 
leven afhankelijk van een eigen auto. Bedrijven 
kunnen maar moeilijk werknemers aantrek-
ken, vooral pas opgeleide mensen, als er geen 
alternatieven zijn voor vervoer met eigen auto. 
En nieuwkomers aarzelen bij een verhuizing naar 
een plek waar het voor het gezin lastig is om 
zich te verplaatsen.

MEER AUTO’S OP DE WEG
Kijk maar eens naar de auto’s die zich tijdens de 
spits als slakken voortbewegen: in de meeste zit 
slechts één persoon. Dat noemen wij vervoers-
verspilling. En het aantal auto’s stijgt nog steeds. 
Deze ontwikkeling zorgt voor filevorming in ste-
delijke gebieden, verhoging van de CO2-uitstoot 
en minder reizigers in het openbaar vervoer, wat 
weer zorgt voor een kleiner aanbod. Zo ontstaat 
een negatieve spiraal.

Modern carpoolen 
verbindt stad en land

OPENBAAR VERVOER AANGEVULD DOOR 
NABOGO
Als het aanbod aan openbaar vervoer effectief 
en flexibel genoeg is, wordt de behoefte om in 
een eigen auto te rijden minder. Met nabogo 
krijgt een gemeente, subregio of regio een 
nieuwe mobiliteitsoplossing dat ook de minder 
bevolkte gebieden bestrijkt. 

Door lokaal carpoolen te stimuleren en te 
verbinden met het openbaar vervoernetwerk 
ontstaan vier sterke voordelen: 

1.  Ruimer mobiliteitsaanbod voor burgers in 
minder bevolkte gebieden 

2.  Een oplossing in aansluiting op bus en trein 

3.  Minder congestie in de steden 

4.  Bijdrage aan verminderen CO2-uitstoot
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DE APP NABOGO
Nabogo is een unieke app die is ontworpen om 
tegemoet te komen aan mobiliteitsproblemen in 
Noord-Europa. Een aantal van de belangrijkste 
elementen:

Vooraf gedefinieerde ontmoetingspunten 
dienen als vaste ophaal- en afzetpunten voor 
carpooling. Dit maakt carpoolen makkelijker. Het 
verhoogt ook het aantal gebruikers, aangezien 
passagiers langs de route kunnen worden op-
gepikt. Daarnaast bieden de stopplaatsen ook 
kansen om te combineren met ov, bijvoorbeeld 
bij de stations en mobiliteitshubs. 

Gebruikers betalen via de app automatisch aan 
degene die de lift aanbiedt. Deze kosten wor-
den berekend op basis van de kilometers die ze 
afleggen (10 eurocent per km). De eindgebrui-
ker betaalt alleen de ritkosten. Er zijn geen extra 
kosten voor bijvoorbeeld het nabogo-platform. 
Deze worden berekend op basis van de kilome-
ters die ze afleggen (10 eurocent per km). De 
eindgebruiker betaalt alleen de ritkosten, niet 
extra kosten voor bijvoorbeeld het nabogo-plat-
form. 

In de app is het openbaar vervoer volledig 
geïntegreerd, wat betekent dat de gebruiker ook 
ov-reizen en combinaties van carpoolen en ov 
als opties ziet. 

De chauffeur hoeft niet om te rijden en de lift die 
de gebruikers zoeken of aanbieden, wordt auto-
matisch vernieuwd. Eenvoudiger kan het niet. 

De veiligheid wordt gewaarborgd door middel 
van gebruikersprofielen en recensies en een 
nauwkeurige plaatsing van stopplaatsen waar 
een auto veilig kan parkeren. 

CAMPAGNE DIE GEDRAG BEÏNVLOEDT
Wij doen er alles aan om alledaagse vervoers-
gewoontes te veranderen. Daarom voorzien wij 
in digitale gebruikerswerving in gebieden waar 
carpoolen moet worden gestimuleerd. En wij 
bieden campagneplannen en -pakketten aan 
voor onderwijsinstellingen, bedrijven en ge-
meentes. Onze campagnepakketten hebben 
een gevarieerde inhoud met teksten, e-mails, 
voxpop, films, illustraties en posters.

Gamification is een centraal element in onze 
campagnes: wij gebruiken gesegmenteerde 
inhoud die motiveert en engageert (bv. spel-
letjes/wedstrijden/tests). Wij werken metho-
disch door gemeenschappen te ondersteunen, 
onder andere door middel van een concept 
waarmee verenigingen geld kunnen inzame-
len door lifts aan te bieden en te carpoolen. 
Op die manier creëren wij duurzame gedrags-
veranderingen. 

EEN BEDRIJF MET EEN DUIDELIJK DOEL
Nabogo is in 2018 in Denemarken opgericht en 
sindsdien hebben wij kosteneffectieve en aan-
trekkelijke mobiliteit gecreëerd door carpoolen 
te koppelen aan het openbaar vervoer. Het 
bedrijf, het platform, het bedrijfsmodel en de 
werving onder de bevolking hebben één mis-
sie: carpoolen stimuleren en het openbaar 
vervoer ondersteunen. Nabogo is actief in De-
nemarken, Zweden, Noorwegen, Nederland en 
België. Al deze landen hebben een sterk ontwik-
keld mobiliteits- en klimaatbeleid en nabogo 
kan een middel zijn om doelen te bereiken en 
de omschakeling naar een groene en kostenef-
fectieve mobiliteit te versnellen. 
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SAMENWERKEN MET NABOGO ZIET ER 
ZO UIT
Over het algemeen maakt nabogo afspraken 
met gemeentes, provincies en vervoersbe- 
drijven om het mobiliteitsaanbod in specifieke 
regio’s te verbeteren, en hangt de prijs af van 
de mobiliteit die wij leveren. Wij stellen duide-
lijke doelen vast en brengen lopend rapporten 
uit over de voortgang. Wij zijn eenvoudig te 
bereiken en geven prioriteit aan een nauwe 
samenwerking via telefoon, onlinebespre- 
kingen en – hopelijk binnenkort – fysieke ver-
gaderingen. Hier volgt een overzicht van de 
belangrijkste elementen die wij leveren. 

MOBILITEITSPLAN  Wij beginnen met het 
analyseren van de mobiliteit in uw regio om 
duidelijke plekken aan te kunnen wijzen waar 
gebruikers kunnen worden geworven – men-
sen die op dit moment geen goed alternatief 
hebben voor het rijden in een eigen auto. Op 
basis van data en input van u stellen wij een 
mobiliteitsplan op dat als richtlijn voor ons 
werk wordt gebruikt. In deze fase richten wij 
de app in met lokale, digitale stopplaatsen en 
knooppunten.

LOKALE CAMPAGNES  Als wij eenmaal een 
overeenkomst hebben gesloten, is nabogo een 
gratis voorziening voor de lokale bedrijven, 
opleidingsinstellingen en gemeenschap. Wij 
stellen niet alleen het platform ter beschikking: 
ook een campagneplan en -pakket, wedstrij-
den en hulp van nabogo maken deel uit van 
de overeenkomst. De beste voorwaarden voor 
carpoolen zijn dan aanwezig.

WERVING VAN GEBRUIKERS  De eigen gebrui-
kerswerving van nabogo bestaat o.a. uit zeer 
professionele activiteiten op sociale media 
en diverse wedstrijden. Daarnaast hebben 
wij concepten ontwikkeld voor verenigingen, 
gemeenschappen en festivals voor inbreng op 
lokaal niveau.

KENNIS  Wij brengen per kwartaal en jaarlijks 
een rapport uit waarin u onze samenwerking 
met lokale gemeenschappen en organisaties 
kunt volgen. In de rapporten kunt u ook data 
van de app bekijken en zien hoe nieuwe mobi-
liteit ontstaat.

CONTACT
Als u interesse hebt, bespreken wij 
graag met u hoe carpoolen onder-
deel van het dagelijks leven in uw 
gemeente of provincie kan worden. 

Schrijf of bel medeoprichter en 
directeur voor samenwerkingsver-
banden Kasper Dam Mikkelsen als 
u vragen hebt of als u een afspraak 
wilt maken om de mogelijkheden te 
bespreken.

Kasper Dam Mikkelsen

kasper@nabogo.com

+45 30 24 29 29


